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RESUMO 

 

O litoral pernambucano é caracterizado pela grande concentração populacional em seu núcleo 

metropolitano, com grande crescimento em seu entorno. Este processo de urbanização, aliado 

à falta de fiscalização do poder público, ocorre de forma desordenada, desencadeando 

processos erosivos ao longo da costa.  O mau uso da orla e a ocupação da zona da pós-praia 

vêm trazendo modificações ao ambiente praial de Maracaípe. O presente estudo buscou 

identificar, com base na caracterização morfodinâmica e geoambiental, o processo erosivo 

recorrente na praia de Maracaípe. Para isto, a orla foi dividida em quatro setores, segundo os 

aspectos naturais e antrópicos. No período de dezembro/2009 a dezembro/2010 fez-se um 

monitoramento mensal com levantamento de perfis topográficos, coletas de sedimentos e 

aquisição de dados de ondas.  Além disso, a evolução da linha de costa, bem como sua 

estabilidade em planta foi analisada por meio de uma base cartográfica composta de 

fotografias aéreas antigas e imagens do sensor Quickbird. Os resultados mostraram uma 

mudança sazonal da linha de costa para os setores ao norte e central, permutando em 

retrogradante e progradante. O setor 1  teve um recuo de até -5,2m e o setor 4 da ordem de -

156m. Apesar disso, a costa apresenta-se em equilíbrio estático, exceto o extremo sul do setor 

4. Os parâmetros sedimentológicos, assim como a permeabilidade, permitiram compreender a 

hidrodinâmica e os processos deposicionais.  Os setores 1 e 4 apresentaram areias de 

granulação fina, muito bem a pobremente selecionadas, com permeabilidade muito baixa. Os 

setores 2 e 3 apresentaram areias de granulação média, moderadamente selecionadas, de 

baixa permeabilidade. O estudo da morfodinâmica compreendeu a análise dos perfis 

topográficos de cada setor e a caracterização dos estados morfodinâmicos. A série histórica 

para o perfil 1, caracterizado por estados intermediário a dissipativo, mostrou tendência à 

acresção com aumento de volume em +11,46m³/m. O perfil 2 manteve-se estável e 

apresentou estado de praia intermediário. O perfil 3 obteve um maior aumento em seu 

volume, da ordem de +26,43m³/m, o qual, também apresentou classificação intermediária. O 

perfil 4, classificado como dissipativo, manteve uma tendência erosiva com montante geral 

de -19,70m³/m em seu volume. Os métodos de classificação morfodinâmica indicaram que o 

parâmetro RTR é o que melhor representa o estado praial no momento da observação. Os 

dados obtidos deste trabalho indicaram o setor 4 como o mais vulnerável à erosão, podendo 

estender-se aos setores adjacentes. O problema de erosão que ocorre neste trecho do litoral 

pernambucano aponta para ao avanço da ocupação sobre o ambiente praial. 

Palavras chave: Maracaípe; Erosão Costeira; Morfodinâmica; Geoambiental. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Pernambuco coast is characterized by the large populational concentration in its 

metropolitan nucleus, with a growth in expansion around it. This urbanization process, linked 

with lack of supervision from government, occur in a disorderly way, resulting in serious 

erosion problems along the coast. The shore misuse and the ocupation of the backshore are 

bringing modifications to Maracaípe beach environment. The aim of this study is to identify, 

based on morphodynamics and geoenvironmental characterization, the recurrent erosion 

process at Maracaípe beach. For this purpose the shoreline was divided in four sectors, 

according to anthropic and natural features aspects. During december/2009 to december/2010 

it was carried out a monitoring with topografic profile survey, sediments samples collects and 

wave data acquirement. Moreover, the shoreline evolution as well as its stability in planform 

was analised based on cartographic database composed by old aerophotographies and images 

from Quickbird sensor. The shoreline evolution for sectors northern and central presented 

alternated changing between progradational and retrogradational states. The sector 1 had a 

retreat at about -5,2m and the sector 4 in -156m. Nevertheless, the shoreline stayed in static 

equilibrium, except for the extreme south of the sector 4. The sedimentological parameters 

and also the permeability provided the hidrodynamic and the depositional processes 

understanding. The sectors 1 and 4 are composed by fine sands varying in poorly sorted to 

well sorted with very low permeability. The sectors 2 and 3 presented medium sand 

moderately sorted to well sorted with low permeability. The morphodynamics study 

comprised beach profile analisys for each sector and also the determination of the modal 

beach state. The historical series to profile 1 presented trending do accretion with a gain of 

volume at about +11,46m³/m, and intermediate to dissipative state. The profile 2 remained 

stable and presented a intermediate modal state. The profile 3 was the one wich obtained the 

major accumulation in its volume, at about +26,43m³/m, in wich also showed intermediate 

state as previous sector. The profile 4, classified as dissipative, remained with a erosional 

trending, loosing at about -19,70m³/m. The methods of morphodynamics classification 

indicated the RTR parameter is the best one to represent the beach state at the observation 

moment. The data obtained from this work pointed the sector 4 as the most vulnerable to 

erosion, may extend to adjacente sectors. The erosion problem that occurs in this stretch of 

the Pernambuco coast is related to the advance of ocupation on beach environment.  

 

Keywords: Maracaípe; Coastal Erosion; Morphodynamics; Geoenvironmental. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 Os ambientes costeiros são extremamente dinâmicos, neles processos terrestres, 

oceânicos e atmosféricos convergem simultaneamente, alterando constantemente suas 

características, ANGULO (2004). A compreensão destes ambientes é de estimada importância 

para o homem, pois é onde a maior parte da população mundial reside, sendo estes bastante 

afetados pelas atividades antrópicas.  

No Brasil, a faixa litorânea é caracterizada pela grande concentração populacional, 

formando grandes centros urbanos. O crescimento nestas áreas ocorre principalmente no 

entorno das regiões metropolitanas. No entanto, segundo ARAÚJO et al. (2007), esses 

núcleos são até hoje intercalados por áreas não ocupadas, ou que vêm recentemente sendo 

ocupadas ao longo do litoral. Este padrão se repete também no estado de Pernambuco. Nos 

municípios mais distantes da região metropolitana, localizados na zona costeira, a ocupação 

se dá primeiramente nas praias, com construções de casas de veraneio e pequenos 

estabelecimentos comerciais. A partir de então, a urbanização começa a ocorrer 

desordenadamente por meio da especulação imobiliária gerando consequências graves ao 

sistema praial (ARAÚJO et al., 2007). BORBA (1999), ao estudar as praias do município de 

Jaboatão dos Guararapes, afirma que a falta de uma legislação objetiva que controle a 

construção de edificações e obras de engenharia favorece a ocupação do setor da pós-praia. 

Este processo de urbanização é um dos fatores que vem desencadeando e intensificando a 

erosão marinha em diversas praias do litoral pernambucano. Em função destes problemas, 

torna-se necessária a tomada de medidas interventivas planejadas que acarretem na 

desaceleração dos processos erosivos marinhos das áreas ocupadas. Para tal, deve-se realizar 

um estudo de caracterização do ambiente em questão, para uma análise apurada, como 

argumenta ALMEIDA & SOUZA (2005): 

 

“... A análise geoambiental tem importância fundamental no que tange às questões de uso dos recursos 

naturais, tendo em vista a possibilidade de uma visão sistêmica e integrada dos componentes do 

ambiente. Além disso, a análise geoambiental faz parte dos procedimentos técnico-metodológicos da 

Geografia Física, ou seja, está direcionada à obtenção de diagnósticos ambientais que, por sua vez, 

servem como base para aplicações de medidas visando ao planejamento ambiental. Essa análise 

sustenta-se na avaliação das condições biofísicas de maneira integrada e de suas inter-relações mútuas e 

com a sociedade.” 
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A tentativa de delimitar as causas que provocam mudanças sobre a zona costeira é 

bastante difícil, haja vista os diversos fatores que atuam ao mesmo tempo no sistema praial. 

Diversos trabalhos foram realizados ao longo do litoral pernambucano visando diagnosticar as 

causas dos processos erosivos, COUTINHO et al. (1997); BORBA (1999); LIRA, (1997); 

LIMA, (2001); BELLO, (2002); MADRUGA FILHO (2004), PEDROSA, (2007); ARAÚJO 

et al. (2007); ALMEIDA, (2008); GREGÓRIO, (2009). Vale ressaltar que a erosão pode 

ocorrer de forma natural, pela adaptação morfológica da praia às novas condições 

hidrodinâmicas, seja pelo aumento do nível do mar ou pelas variações das velocidades dos 

ventos que transferem energia gerando ondas com maiores amplitudes. 

Para DOMINGUEZ (2007) a erosão praial é um problema antropogênico no sentido 

de que se ninguém morasse próximo à linha de costa este fenômeno não teria importância 

para o homem. No caso do litoral de Pernambuco, os processos erosivos, em sua grande parte, 

possuem uma relação direta com a ocupação irregular da orla, pois, segundo ARAÚJO 

(2007), a presença de estruturas rígidas de contenção da erosão e edificações na pós-praia 

imobiliza os sedimentos e dificulta a reconstrução natural da praia no período de verão.  

O litoral sul vem passando por um rápido processo de urbanização nos últimos anos 

(Figura 1), isto decorre principalmente dos investimentos públicos e privados aplicados na 

região, especialmente nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, onde se 

encontra o complexo portuário de SUAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparação do crescimento populacional entre o litoral sul e o litoral norte dos 

municípios da Região Metropolitana do Recife excluindo a capital. Para fins de estatística, foi 

considerado como litoral sul os municípios ao sul do Recife: Jaboatão dos Guararapes, Cabo 

de Santo de Agostinho e Ipojuca. Para o litoral norte foram considerados os municípios de 

Itamaracá, Itapissuma, Olinda e Paulista. Fonte: IBGE - Censos demográficos de 1996, 2000, 

2007 e 2010. 
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Ipojuca se destaca dentre os municípios do litoral sul pela grande demanda turística 

que tem como principal destino Porto de Galinhas e praias adjacentes, bem como uma ampla 

rede de serviço hoteleira que se instala e se expande a cada ano. Esta demanda crescente vem 

gerando riquezas ao município e atraindo mais empreendimentos. Como efeito, Ipojuca 

apresenta atualmente a maior renda per capta do estado (Tabela 1). Não obstante, a facilidade 

de financiamento de imóveis associada ao atrativo da beleza natural da orla dá início, assim 

como em toda a região metropolitana, a ocupação por meio da especulação imobiliária. 

Todavia, o aumento da renda não é o desencadeador deste processo e sim a falta de 

fiscalização, delimitação de limites para ocupação e uso da orla que pode acarretar em sérios 

problemas de erosão. 

 

Tabela 1. Ranking dos municípios segundo o PIB per capta. Fonte: IBGE – Produto Interno 

Bruto dos Municípios (2007 e 2008). 

Ranking 

(2007/2008) 
Município 

PIB per capta (R$) 

2007 2008 

1/1 Ipojuca 76.418 84.405 

2/2 Itapissuma 18.593 19.745 

3/3 Cabo de Santo Agostinho 17.244 19.036 

4/4 Petrolândia 16.685 18.738 

5/5 Recife 13.510 14.486 

 

Observa-se que muito dos imóveis ocupam setores da pós-praia, que em alguns 

trechos fora aterrada, distando poucos metros da linha de preamar (Figura 2).  

 

Figura 2. Pontal de Porto de Galinhas, Ipojuca. Casas de veraneio ocupando a porção superior 

da pós-praia.  

 

 Também é possível observar estabelecimentos comerciais, como bares, sobre a pós-

praia (Figura 3). 
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Figura 3. Estabelecimento comercial construído sobre a pós-praia. Praia de Maracaípe, 

Ipojuca. 

 

Face aos problemas diagnosticados no litoral, o presente trabalho procurou identificar 

os aspectos naturais e antrópicos relacionados aos efeitos erosivos na praia de Maracaípe, que 

está localizada no município de Ipojuca. Um estudo realizado por SOBRAL (1998) constatou 

a ocorrência de erosão nesta área, mais especificamente na região do Pontal de Maracaípe.  

SOBRAL (op. cit.) observou que a construção de um enrocamento na margem direita da foz 

do rio Maracaípe, na tentativa de fixá-la, acabou modificando a hidrodinâmica local com a 

diminuição do espraiamento interno. Essa obra de engenharia imprópria, construída sem 

prévio estudo dos impactos que implicariam à dinâmica praial, foi denunciada a Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) em 25 de janeiro de 1988. O 

resultado desta intervenção à revelia no sistema praial foi o recuo da linha de costa com o 

passar dos anos.  

A dinâmica do ambiente costeiro, no sentido de que em dias, meses ou anos, podem 

ocorrer mudanças drásticas em sua configuração (ÂNGULO, 2004) exige um monitoramento 

constante destas transformações a fim de compreendermos e obter parâmetros que meçam e 

façam diagnoses precisas desta dinâmica. Logo, surgem novas questões a cerca das condições 

atuais da praia de Maracaípe: Sua orla encontra-se ainda em processo erosivo ou se 

estabilizou? De quanto foi o recuo ou avanço da linha de costa? Quais os agentes atuantes que 

condicionam as características da morfologia atual? Portanto, na tentativa de responder a estas 

perguntas, foram realizados trabalhos em campo para observar o ambiente praial, as relações 

das atividades antrópicas e seus efeitos sobre a praia. Também foi realizada coleta de 
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amostras de areia ao longo da faixa de praia para análise sedimentológica e identificar os 

processos de deposição e erosão. Também foram adquiridas imagens orbitais e suborbitais a 

fim de determinar a variação em médio prazo e sua estabilidade. Por último, fez-se um estudo 

da morfodinâmica por meio de levantamentos de perfis topográficos e caracterização dos 

estados morfodinâmicos por modelos bastante difundidos nos estudos de dinâmica costeira.  
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS GERAIS E CARACTERIZAÇÃO 

GEOAMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 - Localização 

 

A praia de Maracaípe está localizada a 70 km da capital Recife, a Sul da Região 

Metropolitana, no município de Ipojuca. Está compreendida ao norte pela praia de Porto de 

Galinhas, e ao sul, pela praia de Enseadinha. Em forma de enseada, a orla de Maracaípe 

possui aproximadamente 3,8 km de extensão, e está localizada no mapa (Figura 4) entre as 

coordenadas UTM 278807mE – 279841mE e 9054978mN – 9058939mN, que forma um 

polígono, no sistema de referência SAD 1969. 

 

 

Figura 4. Mapa de localização da área de estudo. 

 

2.2 - Clima 

 

De acordo com a classificação de Köppen (1931) o clima da área é do tipo Ams’, 

sendo caracterizado pelo tipo megatérmico, com temperatura do ar sempre superior a 18ºC. A 

precipitação total anual possui média acima dos 2000 mm (Figura 5) e apresenta chuvas de 
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moções durante quase todo o ano, com uma estação seca bem definida e relativamente curta 

que ocorre no outono. As temperaturas médias anuais registram uma variação entre 25ºC 

(mínimas) e 30ºC (máximas), não apresentam variações expressivas, de maneira que a sua 

amplitude térmica anual aproxima-se a 5ºC. As temperaturas mais elevadas são observadas 

durante os meses de primavera (outubro, novembro e dezembro) e verão. No inverno (junho, 

julho e agosto), a redução da temperatura não é significativa apresentando uma média de 

23ºC.  

 

 

Figura 5. Mapa de Isoietas do município de Ipojuca e municípios vizinhos (Modificado de 

ALHEIROS, 1998). 

 

 A precipitação total acumulada para o ano de 2010 foi de 2.156 mm, próxima à média 

histórica monitorada para a área. A distribuição das chuvas durante o ano não foram bem 

distribuídas. Os meses de janeiro, abril e junho concentraram os maiores picos chuvosos 

(Figura 6), sendo o mês de junho o que mais acumulou, 574.3 mm, cerca de 25% de todas as 

chuvas do ano de 2010.    
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Figura 6. Climograma com o total acumulado da precipitação e temperatura média entre 

novembro de 2009 e dezembro de 2010. Fonte: ITEP/AGRITEMPO (2010). 

 

De acordo com OLIVEIRA (2000) a umidade relativa do ar na região apresenta uma 

média anual de 80% com taxa de evaporação inferior à de precipitação, o que resulta num 

balanço hídrico positivo. 

 

2.3 - Ventos 

 

Dados estatísticos do CPTEC/INPE da área de Ipojuca, relativos ao período de 

dezembro/2009 a dezembro/2010, caracterizam como ventos dominantes os de direção E-SE. 

Durante o verão, a incidência dos ventos são os alísios predominantes de E com velocidades 

médias de 5,6 m/s.  

No regime de inverno, a incidência maior de direção permanece a de SE, com 

velocidades médias na faixa de 5,74 a 6,58 m/s. 

MANSO (2003) afirma que o regime de ventos em toda região costeira caracteriza-se 

por ser bastante regular, sazonal, soprando em 90% do tempo do setor E-SE, com velocidades 

médias de 3 a 5 m/s. 

 

2.4 - Vegetação 

 

O tipo de vegetação na região da praia de Maracaípe está diretamente relacionado com 

as condições climáticas, influência marinha e associado com os tipos de solos característicos 

da área. NÓBREGA (2009) ao estudar a vegetação de espécies lenhosas da restinga da RPPN 
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de Maracaípe caracterizou três tipos de florestas segundo as feições fisionômicas: floresta 

fechada não inundável, de campo não inundável e campo inundável (mangue).  

O campo não inundável, segundo ALMEIDA JR. et al. (2009) representa a área do 

solo que permanece livre do acúmulo de água, onde ocorrem ondulações no relevo, atingindo, 

em alguns trechos, até 0,5 m de altura. 

Nas áreas sobre influência direta das marés, com característica fisionômica de campo 

inundável, desenvolve-se uma vegetação típica de solos orgânicos, classificadas como 

“mangues”. 

Nesta área predominam as Rhizophorae mangle, o mangue vermelho, Laguncularia 

racemosa, Conocarpus erectus e Avicennia ssp (MANSO, 2003). Estas árvores são grandes 

estabilizadoras do substrato e o seu sistema de raízes proporciona abrigo para uma fauna 

muito rica, altamente adaptada às condições do estuário. A principal influência marinha nos 

campos inundáveis se dá por meio do estuário do Rio Maracaípe localizado no pontal de 

Maracaípe.  

No litoral arenoso, a vegetação caracteriza-se por ser pouco densa e herbácea 

(MANSO, 2003). Sua ocorrência tem início geralmente depois das cristas de berma, mais 

precisamente na pós-praia, e são representados por gramíneas, salsas de praia e capim de areia 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Vegetação rasteira do tipo gramínea na região da pós-praia. 

 

 

2.5 - Pedologia 

 

O reconhecimento de baixa e média intensidade dos solos do estado de Pernambuco 

realizado pela EMBRAPA (2000) descreve os solos do município de Ipojuca como 
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Latossolos amarelos e vermelho-amarelos, associados a topos planos, sendo profundos e bem 

drenados (CPRM, 2005). É também notável a presença de Gleissolos de Várzea nos fundos 

dos vales estreitos com solos orgânicos. Na zona costeira de Ipojuca, há predominância de 

Solos de Mangues nas planícies de alagados que se formam junto à rede hidrográfica sendo a 

faixa de praia constituída de Areias Quartzosas de origem marinha.  

 

2.6 - Hidrografia 

 

De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do estado de 

Pernambuco (SRHPE, 2010) o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERH-

PE, 1998) dividiu o estado em 29 Unidades de Planejamento (UP), caracterizando assim, a 

Divisão Hidrográfica Estadual, composta de 13 bacias hidrográficas, 06 grupos de bacias de 

pequenos rios litorâneos (GL1 a GL6), 09 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Interiores 

(GI1 a GI9) e uma bacia de pequenos rios que compõem a rede de drenagem do arquipélago 

de Fernando de Noronha. 

Segundo ARRAES (1998) o município de Ipojuca apresenta áreas de drenagem 

pertencentes às partes orientais das bacias dos rios Ipojuca, Sirinhaém e da bacia litorânea 

GL-3 (rios Merepe e Maracaípe – Figura 8). Esta última encontra-se inteiramente contida no 

território do Ipojuca e apresenta uma área de 128,91 km², onde estão incluídas as praias do 

Cupe, Porto de Galinhas e Maracaípe. Limita-se ao norte com a bacia do rio Ipojuca (UP3), ao 

sul com a bacia do rio Sirinhaém (UP4), ao leste com o Oceano Atlântico, e a oeste com as 

bacias do rio Ipojuca e Sirinhaém.  
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Figura 8. Bacia Hidrográfica GL3 de pequenos rios litorâneos (Modificado de: Secretaria de 

Recursos Hídricos de Pernambuco - SRHPE). 

 

 Para uma melhor visualização das feições morfológicas do rio Maracaípe a imagem 

Quickbird foi manipulada num software de tratamento de imagem. No menu propriedades foi 

feita a mudança da composição RGB (Red, Green e Blue), por meio de um histograma 

específico para cada cor, que pode ser modificado conforme desejado pelo realce de 

determinada característica, que no presente trabalho, foi a morfologia do rio. Observa-se um 

padrão meandrante do rio Maracaípe ao longo do seu curso (Figura 9), cortando uma área de 

planície inundável. Seu estuário localiza-se no local atualmente conhecido por Pontal de 

Maracaípe onde se formava um spit na margem direita do estuário.  
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Figura 9. Imagem do sensor Quickbird de 2005. Observa-se padrão meandrante do rio 

Maracaípe e os bancos arenosos que se formam no estuário durante a baixamar.  

 

2.7 - Oceanografia 

 

2.7.1 - Regime de Marés 

 

As variações de maré foram classificadas por DAVIES (1964 apud CALLIARI et al., 

2003) como sendo micro- (< 2 m), meso- (2-4 m) e macromaré (> 6 m); conseqüentemente, as 

praias arenosas podem ser classificadas da mesma maneira CALLIARI et al. (op. cit.). 

HAYES (1979) distinguiu cinco classes de marés: 

• micromaré - que varia de 0 a 1 m; 

• fraca mesomaré - de 1 a 2 m; 

• forte mesomaré - de 2 a 4 m; 

• fraca macromaré - de 4 a 5 m; 

• macromaré - acima de 5 m. 
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Atualmente, só há dois pontos que monitoram as marés em Pernambuco, sendo o 

Porto do Recife e o Porto de Suape. Os dados de previsão de tábua de maré são 

disponibilizados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). De acordo com o DHN a 

referência de nível de uma maré se dá a partir do Nível de Redução (NR), definido como um 

plano de referência tão baixo que a maré, em condições normais, não fique abaixo dele. Logo, 

tem-se confeccionado nas tábuas, a partir deste referencial, o nível do mar e a variação da 

maré em relação ao NR.  

As marés que atuam, predominantemente, na costa pernambucana pertencem às 

classes fracas mesomaré e forte mesomaré. Estas são classificadas como semidiurnas com 

período de aproximadamente 750 minutos, apresentando duas preamares e duas baixamares 

por dia lunar. A curva da maré calculada no dia 13/12/2009 condiz com o tipo sinusoidal 

(Figura 10). O DHN ressalta que marés sinusoidais possibilitam a execução de cálculos de 

previsão da altura em qualquer hora do dia e do ano.  De acordo com a classificação de 

HAYES (1979) as marés atuantes na costa de Pernambuco se enquadram no tipo forte 

mesomaré, variando de -0,2 a 2,6 m. 

A amplitude média de sizígia medida entre janeiro e dezembro de 2010, para o Porto 

de Suape ficou em aproximadamente 1,8 m e de quadratura com 0,7m.  

 

 

Figura 10. Gráfico da tábua de maré referente ao dia 13/12/2009. 

 

 

2.7.2 - Regime de Ondas 

 

As ondas são consideradas um dos agentes marinhos que governa o desenvolvimento 

da linha de costa, e muito da natureza dinâmica do ambiente praial resulta direta ou 

indiretamente da ação das ondas (DUARTE, 2002). Portanto, é indispensável o conhecimento 
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desses agentes, que, se tem por intermédio das medidas dos seus parâmetros – altura 

significativa (Hs); altura na arrebentação (Hb) e; período (T). Através desses dados torna-se 

possível, matematicamente, estabelecer relações estatísticas de energia de onda, transporte e 

volume de sedimentos carreados pela ação destas. 

No presente estudo, fez-se um banco de dados a partir dos disponibilizados 

gratuitamente on-line pelo CPTEC/INPE entre os meses de dezembro/2009 e dezembro/2010 

para o Porto de Suape. Durante este período a altura significativa (Hs) foi na maioria das 

vezes acima de 1,7 m com média durante o verão de 1,8 m e 2,1 m no inverno. Os parâmetros 

da altura na arrebentação (Hb) e período (T) foram obtidos pelo método visual proposto por 

MUEHE (1996) observados varias vezes fazendo-se uma média com intuito de diminuir a 

margem de erro. Maracaípe possui forma de baia e é protegida por recifes nos seus dois 

extremos, sendo a porção intermediária da praia de mar aberto. Logo, considerará a porção 

intermediária como referência as ondas que incidem diretamente na face de praia. O período 

médio medido foi de 11,34 segundos com o menor em 8,1 s e o maior pico registrado foi de 

16,3 s. Altura da onda na arrebentação (Hb) apresentou em média 1,59 m variando entre 1 e 

2,1 m. Durante o verão a Hb média foi de 1,48 m enquanto que no inverno de 1,82 m. 

 

2.7.3 - Sistema de Correntes 

 

 O sistema de correntes no litoral pernambucano ainda é desconhecido sendo um dos 

principais agentes atuante na morfologia costeira as correntes formadas pelas marés. TESTA 

& BOSENCE (1999) observaram fortes correntes costeiras no litoral nordestino, segundo eles 

geradas por marés e pelos ventos.  

 BITTENCOURT et al. (2005) estudou os padrões de dispersão dos sedimentos ao 

longo da costa do nordeste correlacionando as tendências erosivas e progradantes com a 

direção da deriva litorânea, que, segundo estes autores, se dá de S-N. 

 

2.7.4 - Salinidade e Temperatura 

 

FERREIRA et al. (2010) ao estudar a variação temporal dos fitoplânctons no litoral de 

Pernambuco fez análises das amostras da água do mar in situ. A temperatura da água variou 

de 27,9 a 32,8º C sendo o valor mínimo encontrado em julho de 2005, e o máximo em 

novembro do mesmo ano. MANSO (2003) aponta esta variação da temperatura como 
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resultado de um ciclo sazonal bem definido. Com relação à salinidade, os valores encontrados 

oscilaram entre 21,0 e 37,0 (junho de 2005 e janeiro de 2006, respectivamente). 

  

3.1 - Geologia da Zona Costeira 

 

A Zona Costeira é constituída por três unidades macro-geológicas: o Embasamento 

Cristalino, formado por rochas cristalinas pré-cambrianas; Bacia Pernambuco, formada por 

rochas sedimentares cretácico-terciárias e; Coberturas sedimentares, formadas por sedimentos 

terciários e quaternários (ALHEIROS, 1998). A Bacia Pernambuco foi subdividida em duas 

sub-bacias, baseada em dados estruturais, geofísicos e estratigráficos: sub-bacia norte 

localizada entre o Lineamento Pernambuco e o Alto estrutural do Cabo de Santo Agostinho e; 

sub-bacia sul, entre o Alto do Cabo de Santo Agostinho e o Barreiros-Maragogi (LIMA 

FILHO, 1998). 

 

3.1.1 - Embasamento Cristalino 

 

O embasamento cristalino é constituído por rochas de composição granítica 

(granitóides, migmatitos, gnaisses e micaxistos) e afloram na porção mais interior da zona 

costeira, ALHEIROS (1998). Os granitóides foram datados em idades neoproterozóicas 

associados ao evento brasiliano (~700 Ma) que intrudem metasupracrustais proterozóicas e 

ortognaisses/gnaisses bandados mais antigos, possivelmente de idade paleoproterozóica 

(ALMEIDA, 2003).  

 

 3.1.2 - Bacia Pernambuco 

 

 A Bacia Pernambuco, limita-se entre o Lineamento Pernambuco, na região da cidade 

do Recife e a Bacia Sergipe-Alagoas, no Alto Barreiros-Maragogi (Figura 11). Segundo 

LIMA FILHO (1998), a Bacia Pernambuco é constituída por três unidades siliciclásticas, a 

Formação Cabo – correspondendo à seção rifte cretácea, Formação Barreiras – que capeiam 

os litotipos da primeira, e Formação Algodoais - que é marcada por uma marcante 

discordância erosional, incorporada na porção inferior da Formação Barreiras (LIMA FILHO, 

2003). Sua formação se deu pela fase de rifteamento cretácea que correspondem às falhas 

normais de bordas, evento é denominado por D1. O segundo evento, D2, compreendeu a 

reativação destas falhas bem como novas falhas surgiram afetando os litotipos da fase drifte 
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(Formações Estivas e Algodoais). O terceiro e último evento, intitulado D3, representa um 

sistema de tensões que podem ocorrer como reativação de falhas de transferência do primeiro 

evento, D1. 

  

 

Figura 11. Mapa de localização da bacia Pernambuco e suas subdivisões. Fonte: LIMA 

FILHO (1998). 

 

3.1.3 - Coberturas Sedimentares: Depósitos Quaternários Costeiros 

 

Os depósitos quaternários costeiros constituem as atuais planícies litorâneas que se 

formaram pelo retrabalhamento dos sedimentos da Formação Barreiras. Segundo 

DOMINGUEZ et al. (1990), estes depósitos se formaram durante variações do nível do mar 

no período Quaternário (exemplo na Figura 12) formando os atuais terraços marinhos que 

geomorfologicamente possuem altitudes maiores que o nível do mar atual, indicando 

oscilações eustáticas acima do atual. Para MANSO (2003), as planícies costeiras 

desenvolvidas durante o Quaternário, constituem uma unidade geológico-geomorfológica de 

grande complexidade, por serem ambientes de transição entre fenômenos marinhos e 

continentais, onde podem ser inseridos diversos compartimentos geomorfológicos. 
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 A planície costeira onde está situada a praia de Maracaípe pode ser divida em unidades 

geomorfológicas distintas oriundas dos processos que atuaram durante o período Quaternário, 

descritas por DOMINGUEZ et al. (1990): terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos, 

depósitos fluvio-marinhos, depósitos de praias e recifes de arenitos. 

 

 

Figura 12. Exemplo da formação dos terraços marinhos. Esquema da evolução 

paleogeográfica quaternária da costa do Estado de Sergipe e da costa sul do Estado de 

Alagoas. A) Planície costeira no Pleistoceno; B) Ocorre a última transgressão marinha que 

inunda a planície retrabalhando os sedimentos; C) Sedimentação e formação da planície 

costeira atual no Holoceno. Fonte: Modificado de BITTENCOURT et al. (1983).  

 

3.1.3.1 - Terraços Marinhos Pleistocênicos 

  

 Estes terraços atualmente apresentam altitudes máximas de 4 m devido à explotação 

de material para construção civil (MADRUGA FILHO, 2004). DOMINGUEZ et al. (1990) 

descreve os mais altos em torno de 7 m a 11 m. São constituídos de areias quartzosas e se 

apresentam em forma de terrenos planos com uma leve inclinação, sendo descontínuos e 

paralelos à linha de costa. Dominguez associou estes terraços à Penúltima transgressão que 

ocorreu em torno de 120.000 anos A. P.. BARRETO et al. (1998), por meio de datação por 

termoluminescência confirmou esta idade. No entanto, BARRETO et al. (2002) ao datar os 

terraços marinhos no estado do Rio Grande do Norte, ressalta a justaposição de idades da 
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Penúltima transgressão ocorrida na região sul do país (MARTIN et al., 1982) e a Penúltima 

Transgressão, quando o nível do mar atingiu 5m acima do nível atual a aproximadamente 

12.000 anos A. P.. Esta divergência de idades pode ser indício de uma subsidência ou 

soerguimento da crosta em diferentes regiões do Brasil. 

 

3.1.3.2 - Terraços Marinhos Holocênicos 

 

Os terraços holocênicos são mais baixos que os pleistocênicos, com altitudes que 

variam de 1 m a 5 m acima da preamar atual. São depósitos mais externos que os terraços 

mais altos e contínuos por quase toda a costa. Formando faixas alongadas de variadas 

larguras, apresentam quase sempre cristas de cordões litorâneos na superfície e bem 

demarcados no litoral.  São caracterizados como uma pequena elevação distante a poucos 

metros da faixa de praia.  CARVALHO & COUTINHO (1979) ao estudar estes terraços 

marinhos na região do município de Jaboatão dos Guararapes atribuiu uma idade holocênica. 

Estas feições geomórficas são contíguas ao longo do litoral nordestino, como exemplo, no 

litoral de Alagoas e Sergipe que foram descritas por BARBOSA et al. (1983a, b) apud 

DOMINGUEZ et al. (1990). São constituídos por areias quartzosas bem selecionadas que 

podem variar de cor com alguns tons de cinzas por conter restos de vegetais e fragmentos de 

concha (MADRUGA FILHO, 2004). O acúmulo de matéria orgânica em alguns casos se dá 

ao fato que durante a Última Regressão houve uma sedimentação fluvial nas partes superiores 

dos vales entalhados na Formação Barreiras carreando sedimentos ricos em vegetação, 

descreve BITTENCOURT et al. (1983). 

Logo, os terraços holocênicos foram associados à Última Transgressão marinha, 

quando o nível do mar atingiu o máximo de 5 m acima do nível médio atual do mar por volta 

de 5.100 anos A.P. 

 

 3.1.3.3 - Depósitos Flúvio-Marinhos 

 

Estes tipos de depósitos são muito comuns na planície costeira nordestina, 

identificados em estuários, onde o gradiente é quase nulo e sofrem influência das variações 

das alturas das marés concedendo-lhes a característica de desembocaduras fluviais afogadas 

(PRITCHARD, 1967 apud SUGUIO, 2003).  São nestes ambientes em que os manguezais se 

desenvolvem, mais especificamente nos canais dos rios, onde a ação das ondas não mais 
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atuam. Os depósitos flúvio-marinhos são constituídos de sedimentos argilo-arenosos ricos em 

matéria orgânica e fragmentos de conchas (MADRUGA FILHO, 2004).  

Na área de estudo encontra-se no pontal de Maracaípe o estuário do rio Maracaípe 

(Figura 13), o qual corta os terraços marinhos e sofre influência das ondas em sua foz. Na 

porção mais interna do canal ocorrem áreas de terrenos alagados ricos em solos orgânicos e 

vegetação de manguezal, indicando influência marinha nesta região do estuário.  

 

 

Figura 13. Foto do canal do estuário do rio Maracaípe. Observar as espécies típicas do bioma 

mangue. Fonte: http://biomaufpe.blogspot.com/ 

 

 

3.1.3.4 - Depósitos de Praia 

 

 Os depósitos de praia são caracterizados por sedimentos modernos inconsolidados 

constituídos majoritariamente por areias quartzosas de granulação que podem variar de areia 

muito fina a cascalhos. Estes depósitos limitam-se a uma faixa de areia que varia em largura 

em diferentes porções do litoral pernambucano compreendendo as praias atuais. São 

ambientes altamente dinâmicos com variações morfológicas constantes, apresentando 

gradientes de declividades que mudam em função do tamanho do grão e ação do espraiamento 

das ondas. 

 A praia de Maracaípe (Figura 14) é constituída de areias quartzosas de granulação fina 

a média que variam de pobremente selecionadas a moderadamente selecionadas. Nesta matriz 

arenosa é observável fragmentos de conchas provenientes da plataforma interna adjacente 

bem como restos vegetais oriundos do estuário. Sua faixa de praia apresenta largura variada 
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nem sempre refletindo o estado natural, já que em alguns trechos a pós-praia foi aterrada e 

ocupada. 

 

 
Figura 14. Depósitos de praia na região de Maracaípe. 

 

 

 3.1.3.5 - Recifes de Arenito 

 

 O litoral pernambucano tem uma característica geomorfológica marcante, que são os 

recifes de arenito. Localizam-se dispostos paralelamente a linha de costa, presentes em 

algumas praias duas ou três linhas paralelas. Segundo GUERRA et al. (2005) constituem-se 

por depósitos de arenitos cimentados por carbonato de cálcio e são indicadores de paleoníveis 

marinhos, sendo que os mais próximos à costa, são os mais recentes de diagênese fraca, 

portanto, friáveis. Observa-se que algumas linhas de recifes são descontínuas e com o passar 

das ondas, as pontas destas aberturas geram interferências em sua propagação, difratando-as, 

que por sua vez ao incidirem sobre a costa, remodelam-na formando praias em enseadas. Em 

alguns trechos, observa-se na zona de sombra, gerada pelos recifes, o favorecimento a 

progradação onde parte da praia amalgama-se aos recifes formando feições, na baixamar, do 

tipo tômbulo ou pontais (Figura 15). Um dos primeiros a descrever os recifes de arenito na 

costa pernambucana foi o naturalista CHARLES DARWIN (1841) quando chegava ao porto 

do Recife, se referindo como uma “barreira de arenito”, mas de composição coralina. 

   MABESOONE (1964) ao estudar a origem e idade destas rochas de praias no nordeste 

brasileiro referiu sua formação durante possíveis variações eustáticas do nível do mar no 

Holoceno. Logo, observa-se formações recentes em algumas regiões na face de praia, 

portanto, infere-se que a linha de costa se encontrou em níveis mais baixos que os atuais, onde 
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se formaram os recifes naquele momento e que hoje se encontram na plataforma interna 

adjacente. 

 

 
 

Figura 15. Feições morfológicas costeiras formadas pela interferência dos recifes na 

hidrodinâmica local. Pontal de Maracaípe formado na zona de sombra. Pontal de Serrambi se 

liga aos recifes formando uma espécie de tômbulo na baixamar. Fonte: Modificado do Google 

Earth. 

 

 

 DELIBRIAS & LABOREL (1971) apud MARTIN et al. (1996) dataram os recifes de 

arenito com idade holocênicas em aproximadamente 5.900 ± 300 anos, confirmando a 

atribuição feita por MABESOONE (1964).  

 GUERRA et al. (2005) estudou o processo de sedimentação dos recifes de arenito e 

sua relação com as variações do nível do mar da praia de Jaguaribe, Ilha de Itamaracá. 

Utilizando isótopos de O e C, além dos aspectos petrográficos e geoquímicos, identificou que 

a sedimentação dos topos do recife é mais velha que as porções situadas no presente nível 

freático, implicando numa sedimentação de cima para baixo que provavelmente retrata um 

rebaixamento do nível do mar. 

 Na presente área de estudo, os recifes se apresentam de forma descontínua formando 

zonas de sombras no pontal de Porto de Galinhas e no pontal de Maracaípe. O trecho 
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intermediário da orla caracteriza-se por ser de mar aberto encontrando-se na abertura dos 

mesmos, onde se observam ondas com as maiores amplitudes na arrebentação. 

 

4.1 - Caracterização Geoambiental da Praia de Maracaípe 

  

Os trabalhos geoambientais têm como pressuposto a caracterização do ambiente 

natural e as relações deste meio com as atividades humanas. De modo geral, esta relação sócio 

ambiental promove mudanças no meio ambiente que devem ser analisadas através do método 

científico, visando a sistematização desta relação entre o homem e o meio. CÂMARA et al. 

(2010) em seu estudo geoambiental no litoral cearense aponta como metodologia de seu 

trabalho “...a abordagem sistêmica, que possibilita a compreensão dos sistemas de inter-

relações e interdependências, constituindo combinações entre componentes físicos e 

biológicos, como sistemas ambientais, que sofrem alteração ou não pela ação humana, em 

uma perspectiva espaço-temporal.” Esta forma holística de descrever o espaço pode ser 

definida pelo termo “geossistema” que para BERTRAND (l978) apud JANISE & 

LEONARDO (2010) compreende uma categoria espacial, de componentes relativamente 

homogêneos, cuja estrutura e dinâmica resultam da interação entre o potencial ecológico: 

processos geológicos, climatológicos, geomorfológicos e pedológicos (a mesma evolução); a 

exploração biológica: o potencial biótico (da flora e da fauna naturais) e; a ação antrópica: 

sistemas de exploração socioeconômicos. A estas propostas TOPPMAIR & GALINA (2006) 

acrescentam o tempo antrópico ou de impactos. SOTCHAVA (1977) utilizou o termo 

geossistema, em 1963, para descrever a esfera físico-geográfica, que apresentava 

características de um sistema, com base no fato de que as “geosferas” terrestres estariam inter-

relacionadas por fluxos de matéria e energia. Portanto, seguindo esta linha metodológica, 

propõe-se neste capítulo descrever os processos naturais e antrópicos atuantes na orla de 

Maracaípe. 

 

4.1.1 - Setorização da Orla 

 

A praia de Maracaípe dispõe de ricas feições morfológicas que lhe confere certa 

peculiaridade em relação às praias adjacentes. Face a esta diversidade natural associada às 

atividades humanas inseridas neste ambiente, determinou-se uma caracterização geoambiental 
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pormenorizada de toda a extensão da praia. Para isso, fez-se uma divisão da orla, por área de 

estudo, de forma que contemplasse todo o perímetro da faixa de praia. 

Através da observação em campo foram concebidos quatro setores que se distinguem 

entre si, nos quais se fez um inventário das características naturais do ambiente praial e das 

atividades antrópicas sobre estes (Tabela 2). Sendo assim, levaram-se em consideração os 

atributos naturais como: estruturas naturais de proteção na plataforma interna adjacente 

(Recifes), tipo de arrebentação da onda e estado morfodinâmico de acordo com a classificação 

de WRIGHT & SHORT (1984), feita no momento da observação. Quanto ao uso da orla 

foram feitas duas análises: grau de ocupação e trânsito (intensidade do trânsito de veículos e 

pedestres) de forma qualitativa, ou seja, apenas com o que foi observado. A partir destes 

dados conceberam-se os setores que distam em aproximadamente 1 km entre si, 

compreendendo toda a faixa de praia (Figura 16). Para cada setor foi atribuído um nome local, 

e estão compreendidos nas coordenadas UTM no datum South American Datum 1969 

dispostos na tabela 2. Estes limites foram definidos segundo a conveniência do autor, porém, 

possuem relação direta com as características observadas em campo. As coordenadas dizem 

respeito aos pontos de interseção entre os polígonos de cada setor em relação linha de costa. 

 

Tabela 2. Setorização da orla por características naturais e atividades antrópicas. 

SETOR LOCALIZAÇÃO 
COORDENADAS UTM 

(metros) 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS USO DA ORLA 

RECIFES 
Tipo de 

Arrebentação 
Estado Praial Ocupação Trânsito 

1 
Pontal de Porto de 

Galinhas 

279820(E) e 9058942(N); 

279227(E) e 9058074(N) 
Presente Deslizante 

Dissipativa/ 

Intermediária 
Média Intenso 

2 
Trecho 

Intermediário Norte 

279227(E) e 9058074(N); 

279085(E) e 9057119(N) 
Ausente Mergulhante Intermediária Baixa Moderado 

3 
Trecho 

Intermediário Sul 

279085(E) e 9057119(N); 

279212(E) e 9056089(N) 
Ausente Mergulhante Intermediária Alta Intenso 

4 Pontal de Maracaípe 
279212(E) e 9056089(N); 

279558(E) e 9055072(N) 
Presente Deslizante Dissipativa Alta Intenso 
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Figura 16. Mapa dos setores dispostos ao longo da orla de Maracaípe 

 

4.1.2 - Setor 1 

 

No Setor 1 observa-se uma área parcialmente urbanizada (Figura 17) do pós-praia, 

concentrada na região mais a norte, onde localiza-se a vila de Porto de Galinhas. O tráfego de 

bugres e de turistas é constante, além de ancoragem de jangadas nesta área. A vegetação 

rasteira nativa já não consegue se expandir (Figura 18), ficando isolada em pequenos 

caminhos e/ou nos cantos das construções onde não há trânsito de carros e pedestres.  
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Figura 17. Setor 1, Pontal de Porto de Galinhas. a) Trecho mais ao norte que compreende a 

vila de Porto de Galinhas. Casas de veraneio e estabelecimentos comerciais ocupam a pós-

praia; b) O restante do setor 1 é pouco ocupado e cercado por plantações de coqueiros. 

 

Na plataforma interna adjacente estão presentes os recifes de arenito que dissipam 

parte da energia das ondas incidentes, formando uma zona de sombra, que, por sua vez, tende 

a propiciar a sedimentação por deriva litorânea, já que há pouca agitação marítima na 

plataforma interna. Quanto aos parâmetros de onda, a altura média na arrebentação foi de 0,6 

m de altura com arrebentação do tipo deslizante e incidência em geral de 2º E-NE em quase 

todos os estudos de campo realizados. 

 

 

Figura 18. Resquício de vegetação de pós-praia no trecho norte do setor 1. 

 

Este trecho apresentou declividade da face de praia moderada a baixa e sedimentos de 

granulação fina, característico de praia dissipativa a intermediária (WRIGHT & SHORT, 

1984). Ainda, neste setor, é notada a formação de pequenas escarpas (Figura 19) com 

exposição de raízes da vegetação nativa de pós-praia ainda existente. Na baixamar, estas 

feições escarpadas ficam mais visíveis em alguns trechos do setor e resultam da interação das 

marés de sizígia com a pós-praia formando uma pequena escarpa na berma.  
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Figura 19. Formação de uma pequena escarpa erosiva com exposição das raízes da vegetação 

nativa. Algumas destas feições resultam do tráfego de bugres sobre a pós-praia. 

 

A zona da pós-praia mostra-se bastante alterada, nela, está sendo construída uma 

estrada de acesso para o tráfego a poucos metros do estirâncio superior (Figura 20). Marcas de 

trilhas de drift deixadas pela passagem de veículos off Road no estirâncio superior são comuns 

por toda a orla. VIEIRA et al. (2004) ao estudar o impacto de veículos sobre o sistema de 

praias arenosas evidencia a modificação física de parâmetros relacionados a compactação da 

camada superficial além do risco potencial por vazamentos de líquidos. Os problemas gerados 

em Maracaípe pelo tráfego de veículos afetam principalmente a biota da pós-praia e 

possivelmente na intensificação de processos erosivos. A compactação da areia no estirâncio 

reduziria o volume de espaços vazios entre os grãos, dificultando a infiltração da água do 

espraiamento e facilitando a retirada de sedimentos mais superficiais 

 

 

Figura 20. Formações de trilhas de drift. a) Estrada formada pelo uso intenso de veículos 

sobre a vegetação. Em direção sul da orla, esta estrada foi aterrada tornando-se uma pequena 

pista de acesso à praia; b) Trilha de drift dos bugres sobre a pós-praia. 
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4.1.3 - Setor 2 

 

A ocupação neste setor é praticamente ausente, havendo apenas áreas de plantio de 

coqueiros, a estrada de acesso na região da pós-praia e algumas construções abandonadas. O 

tráfego é menos intenso do que no restante da orla. A procura deste trecho pelos turistas é pela 

prática de surfe, já que esta área é imprópria para banho devido a ocorrência de correntes de 

retorno.  

Com um ambiente de maior energia hidrodinâmica, o Setor 2 apresentou altura média 

de onda na arrebentação de 1,58 m, do tipo mergulhante. O período de onda médio foi de 

11,44 s com mínimo de 8,1 s e pico de 16,3 s, no momento da observação. As ondas incidem 

obliquamente em determinados momentos chegando a 4º vindos do quadrante E-SE, com 

potencial de transporte de sedimento para esta direção. Por ser um trecho de mar aberto, 

localizado na abertura dos recifes, a praia dissipa toda a energia potencial das ondas. A 

distância do upwash variou entre 11 a 40 m, observando-se que em momentos que a face praia 

possuía gradiente mais baixo que o comum e ao mesmo tempo manteve a altura de onda 

média na arrebentação gerava um upwash extenso. A presença de cúspides no estirâncio 

médio ao superior, que variaram de pequena a média esbeltez foi constante ao longo do ano. 

A granulação dos sedimentos neste trecho foi de areia média moderadamente selecionada. 

Com grãos classificados de moderadamente a bem selecionados e granulometria na fração 

areia média, a face de praia apresentou uma maior declividade no seu perfil. 

Neste trecho da orla, diferentemente do Setor 1, o tráfego de veículos se limita apenas 

à estrada de acesso. Isto ocorre porque a faixa de cobertura da vegetação é mais extensa e 

acompanha toda a extensão da pós-praia, além da constante mudança morfológica do perfil 

praial que torna inviável o trânsito de veículos na zona do estirâncio. Por outro lado, cerca de 

quatro valas de escoamento, perpendiculares à linha de costa, que cortam a vegetação da pós-

praia, foram observadas ao longo do Setor 2. O processo de ravinamento presente é resultante 

destas canaletas escavadas, tendo por finalidade o escoamento da água pluvial na tentativa de 

impedir a formação de poças d’água na estrada de acesso, o que acaba intensificando a erosão 

na pós-praia (Figura 21). Quanto ao estado ou estágio morfodinâmico do Setor 2, a praia 

apresenta características de estado intermediário de banco e calha longitudinal variando para 

terraço de baixamar na classificação de WRIGHT & SHORT (1984).  
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Figura 21. Canal de escoamento para passagem de água pluvial. Nota-se intensificado 

processo de ravinamento na pós-praia causado pelo escoamento superficial. 

 

 

 A arrebentação do tipo mergulhante, observada tanto na baixamar quanto na preamar, 

dissipam sua energia no banco e se reformam na calha arrebentando ascendente na face de 

praia com uma longa zona de espraiamento. Estas condições favorecem a formação de 

cúspides (Figura 22) no estirâncio. Nesta extensão da orla não há presença de estruturas 

naturais (recifes) além da zona de surfe como no Setor 1, sendo boa parte da energia potencial 

das ondas absorvida pela praia.  

 

 

Figura 22. Cúspides de média esbeltez registradas em março de 2010. Relação crista/cava é 

maior que a observada em novembro de 2009. 

 

4.1.4 - Setor 3 

 

Este setor é bem ocupado ao longo da orla, com bastantes estabelecimentos comerciais 

e casas de veraneio, alguns na pós-praia bem próximos ao estirâncio superior. Este tipo de 
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ocupação que ocorre de forma irregular vem causando sérias consequências ao ambiente 

praial. Uma vez ocupada, a base das estruturas rígidas favorecem a turbidez do fluxo de swash 

quando alcança essas extensões distantes do perfil praial através de marés de sizígia em 

períodos de inverno, promovendo a retirada de sedimentos. A falta de fiscalização e medidas 

preventivas dos órgãos competentes a respeito do uso e ocupação do solo em áreas de praia 

favoreceu o avanço das construções sobre a faixa de praia. Na figura 23, nota-se a distância 

dos muros das casas que não seguem uma sequência regular ao longo da orla. 

 

 
Figura 23. Setor 3 de Maracaípe. Avanço da ocupação sobre a faixa de praia. A seta tracejada 

indica o sentido do avanço em relação ao muro vizinho. 

 

Além disso, foi observado o acúmulo de resíduos sólidos em alguns pontos da pós-

praia. Percebe-se na Figura 24 um perfil erosional pelas feições escarpadas na base do 

estabelecimento comercial. A vegetação nativa rasteira é totalmente ausente, provavelmente 

devido ao intenso trânsito de veículos e pedestres que impede seu restabelecimento. Não 

obstante, foi um dos trechos da orla em que se observou o maior problema erosional na pós-

praia frente a condições hidrodinâmicas de maior energia, a qual, quase afetou as construções 

localizadas bem próximas. Isto impossibilitou a passagem de automóveis (Figura 25) 

tornando necessária a reposição dos sedimentos, a qual foi feita pela explotação de areias do 

estirâncio com ajuda de retroescavadeiras realocando-as na pós-praia. Este problema não é 

novo, no ano de 2008 foi registrado um evento erosional de mesmas proporções, havendo a 

necessidade de intervenção da prefeitura do Ipojuca, que também utilizou um trator para 

recompor a pós-praia. 

No que tange aos demais fatores naturais, a hidrodinâmica observada no local é 

praticamente igual a do setor 2. A altura média da onda observada na arrebentação foi de 1,59 
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m e período de onda em 11,24s com mínimo de 9s e pico de 14,3s. Assim como no setor 2, 

esta região encontra-se na abertura dos recifes, logo, a praia absorve toda a energia potencial 

das ondas, as quais incidem praticamente perpendiculares à linha de costa, variando em 

alguns momentos em 1º (E – NE), indicando potencial de transporte para este mesmo sentido. 

 

 

Figura 24. Ocupação e acúmulo de resíduos sólidos na pós-praia. 

 

 

 

 

Figura 25. Perfil erosivo em agosto de 2010. a) região da pós-praia atingida próxima aos 

estabelecimentos; b) Areias da face de praia realocadas na pós-praia por retroescavadeiras 

(Agosto de 2010). 

 

A faixa de praia em alguns trechos encontra-se mais estreita que as dos demais setores 

e apresenta um gradiente de declividade moderado a suave na medida em que aproxima-se do 

pontal de Maracaípe, ao sul. A distância de upwash variou em torno de 7 a 35 m. Observou-se 

a presença de cúspides de pequena a média esbeltez, não sendo presente em todo o período 
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monitorado. Quanto aos parâmetros morfodinâmicos ressalta-se característica de praia 

intermediária a reflectiva, tendo em vista a face de praia íngreme (chegando a 6º no mês de 

dezembro/2010), composta de grãos de granulação grossa e ondas incidentes do tipo 

mergulhante a ascendentes. Correntes de retorno são presentes em quase toda a extensão do 

setor, exceto ao se aproximar do setor vizinho (4), localizado ao sul. 

 

4.1.5 - Setor 4 

 

A ocupação deste setor também é alta na faixa de praia correspondendo a uma 

extensão do setor 3. O tráfego é intenso, chegando a ocorrer nos finais de semana um pequeno 

engarrafamento local devido à estreita faixa de areia em que os veículos trafegam. Nesta 

região se encontra um estacionamento de bugres que são alugados para passeios (Figura 26).  

Por se tratar de uma área de águas tranqüilas próximas a um estuário onde é possível 

realizar um passeio turístico, bem como a prática de Kitesurf, o pontal, além de sua beleza 

natural, se torna um atrativo a mais para os turistas.  

De certo modo, os pontais são feições morfológicas que se caracterizam por serem 

altamente dinâmicos principalmente os que se encontrarem próximos a estuários. 

 

 

Figura 26. Estacionamento de bugres na região do pontal de Maracaípe, onde ocorre tráfego 

intenso de veículos.  

 

Em Maracaípe não é diferente, a atuação de vários processos convergindo 

simultaneamente, mais as atividades antrópicas, vem acelerando os processos erosivos 

mudando sua configuração morfológica ao longo dos anos. Assim como no setor 3, a 

vegetação nativa é praticamente ausente, não fosse pela presença de uma pequena área 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 48 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

vegetada localizada no extremo sul do pontal. Um dos indícios de que esta região vem 

passando por perda de sedimentos são as raízes de coqueiros expostas em alguns trechos 

(Figura 27). 

 

 

Figura 27. Raízes de coqueiros expostas evidenciando a erosão no pontal de Maracaípe. 

 

Este setor apresentou características hidrodinâmicas similares a do Setor 1, como 

também é protegido pelos recifes. O que difere é a influência do rio Maracaípe, o qual 

representa uma importante fonte de material siliciclástico. Os sedimentos que constituem esta 

região do pontal apresentaram grãos na fração areia fina, além da significante quantidade de 

sedimentos carbonáticos provenientes, provavelmente, da plataforma interna adjacente. 

Quanto aos parâmetros de onda, a altura na arrebentação variou de 0,5 a 0,8 m com uma 

média de 0,81 m do tipo deslizante. Medidas realizadas em ondas que difratam na ponta norte 

dos recifes desta área apresentaram incidência em aproximadamente 3° de E-NE. As ondas 

difratadas em ambas as extremidades dos recifes convergem em direção à praia e se 

sobrepõem. 

O gradiente de face de praia neste setor é muito baixo, em alguns momentos quase 

nulo, com perfil praial constituído de sedimentos na granulação areia fina a muito fina, o que 

lhe confere uma característica de praia dissipativa em todo o período observado. As 

observações de campo juntamente com medidas do perfil neste setor confirmaram a tendência 

erosiva. A explicação para isso pode está diretamente relacionado com a construção de um 

enrocamento em uma das margens do estuário do rio Maracaípe. SOBRAL (1998), afirmou 

que o enrocamento construído à revelia na margem direita do estuário contribuiu para a 

intensificação do processo erosivo na margem esquerda, onde se encontra o pontal. Ainda 

segundo este estudo, a diminuição da área de espraiamento do Rio Maracaípe em seu estuário 
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provocou o aumento das velocidades de fluxo e refluxo das marés contribuindo para o recuo 

da linha de costa no Pontal de Maracaípe. 
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CAPÍTULO 3 - LINHA DE COSTA: AVALIAÇÃO DE MÉDIO PRAZO E 

SUA ESTABILIDADE. 

 

Para fins de gerenciamento costeiro, estudos sobre as taxas de variação da linha de 

costa constituem um dos melhores marcadores dos índices de erosão quando esta atinge 

estádios avançados. Na maior parte dos casos, este índice é mais explícito e, freqüentemente, 

mais confiável do que a avaliação da área perdida ou do volume erodido (DIAS et al., 1994), 

já que há sempre uma tendência ao equilíbrio. Para TREBOSSEN et al. (2005), em estudos de 

monitoramento costeiro, a existência de imagens de sensores remotos de diferentes épocas, 

converte a análise multitemporal em uma excelente ferramenta para auxiliar estudos 

geomorfológicos costeiros, ao estender informações pontuais de uma área para um contexto 

geográfico, possibilitando o entendimento da história evolutiva destes sistemas. WHITE & 

ASMAR (1999) consideram que a aquisição repetitiva e a capacidade sinótica dos sistemas de 

sensoriamento remoto podem ser exploradas para fornecerem dados espaciais temporais para 

estudos costeiros nos Sistemas de Informações Geográficas, permitindo a detecção e o 

monitoramento do movimento da linha de costa. 

Partindo destes princípios, no presente capítulo buscou-se identificar a variação da 

linha de costa da praia de Maracaípe no médio prazo, tendo em vista a compreensão da 

dinâmica do litoral pernambucano nesta região. O trabalho de campo consistiu no 

levantamento de dados in lócus a fim de caracterizar a área de estudo e identificar os 

processos costeiros atuantes na praia de Maracaípe. No trabalho de gabinete a metodologia 

utilizada foi a de MAZZER & DILLENBURG (2009) e ALMEIDA et al (2009) com base na 

análise de série temporal de fotografias aéreas e imagens de sensor de diferentes anos (Tabela 

3), sendo destas extraídas as linhas de costa. Neste caso, fotografias aéreas P & B dos anos de 

1979 e 1998 da região de Maracaípe foram obtidas, sendo estas os únicos registros 

cartográficos disponíveis da época, as quais foram concedidas pela Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisa de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM).  

 

Tabela 3. Lista de dados adquiridos. 
Tipo Formato da Imagem Escala Ano Fonte 

Fotografias 

aéreas 
Digital 

1:6.000 1979 
CONDEPE/FIDEM 

1:6.000 1998 

Imagens do 

sensor Quickbird 
1:5.000 2005 GEOSERE/UFRPE 

 

As fotografias aéreas foram digitalizadas em scanner com resolução de 300dpi. 

Também foram adquiridas Imagens do sensor Quickbird de 2005 de alta resolução em forma 
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de mosaico já georreferenciadas, cedidas pelo Laboratório de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto da Universidade Federal Rural de Pernambuco (GEOSERE/UFRPE).  

 

3.1 - Edição e Padronização da Resolução das Fotografias Aéreas 

 

As fotografias aéreas são importantes fontes de informações disponíveis em meio 

analógico, mas, para tornar seu uso prático em ambientes SIG é necessário sua conversão para 

meio digital, e isto se fez pela digitalização das mesmas. Disponíveis digitalmente, as 

fotografias aéreas apresentaram diferenças de constrate e brilho havendo a necessidade de 

edição prévia. Logo, foram feitos os ajustes de contraste para realçar as feições da imagem e 

facilitar a identificação de estruturas rígidas (casas, prédios, ruas etc.) e naturais (vegetação e 

rios) que serão usadas como pontos de controle, bem como delimitação da linha de costa. 

Também foram retiradas pequenas partes das extremidades das aerofotos que não eram de 

interesse para o trabalho sendo recortadas e excluídas por softwares editores de imagem 

específicos.  

Segundo ARAÚJO et al. (2009) para utilização de fotografias aéreas e imagens de 

satélites deve-se manter a representatividade do pixel em 1 metro, aproximadamente, ou seja, 

para cada pixel representado na imagem, este corresponda a 1 metro no terreno. Por isso, 

exige-se a padronização da resolução das fotografias aéreas em relação às imagens Quickbird, 

pois, esta última, ao contrário de imagens analógicas não possui escala definida. Logo, a 

resolução espacial é diretamente proporcional a escala da imagem, sendo assim, ao definir a 

resolução espacial das fotografias aéreas, poderá ser atribuída o mesmo valor à imagem do 

sensor. Neste trabalho foi utilizada a metodologia proposta segundo ALMEIDA (2008), pela 

qual, ele calculou a resolução das fotografias aéreas numa determinada escala para obter a 

resolução das mesmas. 

 Num software editor de imagens foram obtidos os valores das fotografias aéreas para o 

cálculo de resolução espacial (Figura 28) referentes às dimensões em centímetros e pixels
1
. O 

tamanho da área de interesse foi medido em 23 cm, tanto para largura quanto comprimento. 

Como a escala destas são de 1:6.000 foi possível calcular a dimensão do comprimento e 

largura reais, que ficou em 1.380 m, respectivamente. 

 

                                                 
1
 Pixel, palavra de origem inglesa, que provem da aglutinação das palavras Picture Element, que no português 

significa “Elemento de Imagem”, ou seja, é a menor unidade que compõe uma imagem. O conjunto de vários 

pixels compõe uma imagem inteira.  
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Figura 28. Fotografia aérea do ano de 1979, nº 23.326, faixa 39, do pontal de Maracaípe, 

representando os dados obtidos para cálculos de resolução espacial. 

 

Conhecida a quantidade de pixel para cada centímetro e as medidas do comprimento e 

largura reais, pode-se agora calcular quanto essa medida valerá no tamanho da imagem cujo 

mapa esteja na escala 1:8.000, que será utilizada no produto final deste trabalho. Ao usar a 

fórmula do Fator Escalar - FE (1), que divide a escala atual da fotografia aérea pela escala que 

se deseja transformar, multiplicando o resultado pelo comprimento ou largura da imagem da 

área de interesse (23cm), teremos o valor na escala desejada: 

 

FE = 
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎
        (1) 

 

FE = 
6.000

8.000
  = 0.75  

 

FE x medida da imagem ->   0.75 x 23 cm = 17,25 cm na escala de 1/8:000  

                 

  Portanto, o fator escalar é inversamente proporcional, ou seja, à media em que a escala 

aumenta, o tamanho da imagem diminui. 

Em seguida, é necessário calcular  a quandidade de pixels em 17,25 cm, que agora na 

escala de 1:8.000 corresponde a 1.380 m de largura real: 
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Quantidade de pixels em 17,25 cm: 

 

25,92 cm --- 3062 pixels    

17,25 cm ---      X          X = 2037,789 pixels  

 

Resolução espacial: 

 

1.380 m --- 2037,789 pixels    

      X     ---      1 pixel     X = 0,677 m 

 

 A resolução espacial da largura obteve o mesmo valor da altura por isso não houve 

necessidade de demonstrar os cálculos. Então, sabendo-se que em 1.380 metros teremos 

2037,789 pixels de largura e comprimento, temos a resolução espacial de 1 pixel de 0,677 

metros. 

 

3.2 - Georreferenciamento das Fotografias Aéreas 

 

Na imagem do sensor Quickbird não houve a necessidade de nenhum tipo de edição e 

registro, pois a mesma foi adquirida em formato de mosaico georreferenciado no Datum SAD 

1969, ao contrário das fotografias aéreas que não são georreferenciadas e apresentam 

distorções. Tais distorções ocorrem devido à inclinação da câmara no momento do vôo e ao 

deslocamento do terreno, ou seja, variação na altitude, sendo que em terrenos montanhosos a 

diferença entre dois tipos de projeções são maiores além da própria perspectiva da lente gerar 

distorção angular. PAREDES (1987) afirma que, para terrenos planos, a fotografia aérea não 

apresenta maiores deslocamentos de imagens sendo possível efetuar algumas medições sobre 

ela. As partes mais distantes do centro da imagem apresentam uma maior distorção, ao passo 

que a região central apresenta uma maior precisão. Para corrigir esse problema, utiliza-se o 

georreferenciamento ou retificação geométrica que tem a finalidade de correlacionar as 

coordenadas da imagem com as coordenadas locais reais, ARAÚJO et al. (2009). Esta 

correção é feita pela inserção de pontos de controle na foto aérea com suas respectivas 

coordenadas reais do terreno (Figura 29). Os pontos de controle ou GCP’s (Geodetic Control 

Points) são medidas definidas em terra que influenciam na precisão do mapeamento de 

derteminada área, ROBINSON et al. (1995). Em geral, cruzamentos de ruas, edifícios e casas 
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são usados como referencial de coordenadas em terra por se manterem estáveis (imóveis) 

durante um determinado tempo.  

 
Figura 29. Pontos de controle inseridos na fotografia aérea. 

 

Neste trabalho, optou-se por no mínimo 12 pontos de controles para cada fotografia 

aérea de forma distribuída ao longo da linha de costa, tendo por base de controle a imagem do 

sensor Quickbird, além da coleta de coordenadas adquiridas em campo por GPS de 

navegação.  

 

3.3 - Quantificação do Erro Médio Quadrático (EMQ) e do Erro Linear (EL) 

  

 O Erro Médio Quadrático – EMQ (RMSE - Root Mean Square Error) avalia a 

qualidade dos pontos de controle inseridos nas fotografias aéreas para retificação e 

georreferenciamento das imagens em relação à base cartográfica, representado em pixels. Este 

erro permite medir a incerteza nas taxas de variação da linha de costa digitalmente tal como o 

Erro de Graficismo para mapas analógicos. Ao georreferenciar cada fotografia aérea, estas 

apresentaram EMQ individuais, os valores são calculados pelo software usado para o 

georreferenciamento. Após a mosaicagem de fotos de mesma época, determinou-se por 

padrão o maior erro individual do conjunto para seu respectivo mosaico (Tabela 4). Obtido o 

valor EMQ para cada mosaico é possível quantificar o Erro Linear - EL, que corresponderá a 

margem de erro máxima para cada medida realizada no mapa digitalmente. Logo, obteve-se 

os valores do EL, multiplicando-se a resolução espacial de 1 pixel, que corresponde a 0,677 

m, pelo maior EMQ, por exemplo, 3,951 pixels, resultando num EL de ±2,67 m para a 

imagem da linha de costa de 1979. 
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Tabela 4 – Medida dos erros das fotografias aéreas dos anos de 1979 e 1998. 
Tipo de Imagem Ano Escala do Mapa Resolução Espacial (m) EMQ (pixels) Erro Linear (m) 

Fotografia aérea 1979 1:8.000 0,677 m 3,951 

 

±2,67 m 

 

Fotografia aérea 1998 1:8.000 0,677 m 4,256 

 

±2,88 m 

 

 

3.4 - Construção dos Mosaicos 

 

Após edição e georreferenciamento individual das imagens aéreas iniciou-se o 

processo de construção do mosaico digital. Existem três tipos de mosaicos, que são 

classificados de acordo com os métodos de controles e nível de precisão no momento da 

confecção, são eles (PAREDES, 1987): (1) não controlados – em que as fotografias são 

ajustadas pela sobreposição de detalhes coincidentes; (2) semicontrolados – possuem pontos 

de controle que ajudam a eliminar ou diminuir os erros de deslocamento e; (3) controlados – 

é o mais preciso e é preparado com fotografias ortorretificadas e padronizadas. Neste trabalho 

optou-se pelo tipo semicontrolado (Figura 30) perante a viabilidade de construção do mesmo, 

além de atender as necessidades propostas por este trabalho. 

 

 

Figura 30. Mosaicos semicontrolados construídos com as fotografias aéreas de 1979 e 1998. 

Aparência após a sobreposição das imagens. 
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3.5 - Vetorização da Linha de Costa 

 

Vetorização consiste no processo de transformar linhas e contornos de uma imagem 

em representações numéricas. Os dados vetoriais são armazenados e representados por 

vértices definidos por um par de coordenadas. Os elementos de uma imagem expressos por 

vetores são representados, dependendo de sua escala, por três tipos de feições geométricas: 

ponto, linha e polígono. No software de tratamento de imagens, o processo de vetorização se 

dá pela sobreposição de um “layer” ou camada - em português - na imagem em que se deseja 

vetorizar, em seguida, no caso desse estudo, cria-se uma “polyline” editável que “decalque” a 

feição da linha de costa.  

Antes da vetorização foi feita primeiramente uma análise das imagens Quickbird e dos 

mosaicos semicontrolados na tentativa de identificar feições que caracterizassem a linha de 

costa, como: limite de preamar; berma ou vegetação; que fossem comuns a todas elas. 

TOLDO et al. (2005) ao estudar a variação temporal da linha de costa do estado do Rio 

Grande do Sul, utilizou a linha d’água como referência, ou melhor, a interface entre a zona 

úmida do espraiamento máximo com a zona seca da pós-praia, como referência para 

quantificar os processos de retrogradação e progradação de determinado período. Em razão da 

dificuldade em identificar o limite máximo de espraiamento nas fotografias aéreas tornou-se 

inviável a utilização deste método. Observando a linha de vegetação rasteira de praia ao longo 

da costa, percebeu-se que esta é um bom referencial (Figura 31) e que está visível em todas as 

imagens. Mesmo descontínua, pode-se fazer uma interseção criando um seguimento único e 

representativo. 

 

 
Figura 31. Linha da vegetação utilizada como referência para vetorização da linha de costa. 

Foto aérea de 1998, imagem do sensor Quickbird de 2005 e foto do local em janeiro de 2010. 

 

A vegetação de praia, comumente chamada de restinga, é definida no sentido botânico 

como o conjunto de comunidades vegetais fisionomicamente distintas que sofrem influência 
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marinha e fluvio-marinha ocorrendo em praias arenosas, MARTINS et al. (2008). De acordo 

com KLEIN et al. (2007), este tipo de vegetação é de fundamental importância para 

estabilização dos sedimentos e drenagem natural, porém, ressalta-se a fragilidade deste 

ecossistema frente à ação de vários fatores como soterramento, freqüência do vento, 

salinidade entre outros. Portanto, a vegetação nativa de praia se mostra um bom referencial, 

pois são suscetíveis a processos naturais costeiros de progradação ou retrogradação da linha 

de costa, tendendo a acompanhar esses movimentos.  

Observa-se que a vegetação nativa presente na pós-praia de Maracaípe tem seu limite 

muito próximo à linha de preamar máxima e que ela tende a seguir a linha de costa 

uniformemente. Logo, ao analisar as imagens do passado que apresente uma localização da 

linha de vegetação diferente das imagens atuais pode-se quantificar e calcular as taxas de 

variação da costa ao longo do período. 

 Após a vetorização das linhas de costa é possível visualizá-las sobrepostamente no 

mapa (Figura 32) e iniciar as análises quantitativas dos processos de progradação e erosão da 

série histórica no litoral.  
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Figura 32. Mapeamento da linha de costa dos anos de 1979, 1998 e 2005 após a vetorização 

das mesmas. 
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3.6 - Transectos e Medidas da Variação da Linha de Costa 

 

 Na realização dos cálculos de avanço e recuo das linhas históricas foram utilizados 

neste trabalho os transectos, que são seguimentos perpendiculares às linhas de costas 

vetorizadas, distanciados uniformemente.  Eles devem cruzar todas as linhas vetorizadas para 

que possam ser realizados os cálculos estatísticos de variação. Este método já é bastante 

utilizado em estudos costeiros, ROMINE et al. (2009); MAITI & BHATTACHARYA 

(2009); KUMAR et al.(2010). Para fins de cálculos optou-se como referência a linha de costa 

vetorizada de 1979, sendo esta o marco zero para medir a distância do transecto entre as 

demais linhas históricas (Figura 33). 

 

 
Figura 33. a) Linhas históricas de 1979, 1998 e 2005 com os transectos perpendiculares 

distanciados 70 m cada, dispostos na imagem Quickbird; b) Exemplo da medida feita entre as 

linhas de costa de 1979 e 1998. 

  

No total foram traçados 56 transectos, enumerados em ordem crescente com sentido 

Norte-Sul, partindo do Pontal de Porto de Galinhas até o Pontal de Maracaípe. O espaçamento 

entre cada transecto foi determinado em aproximadamente 70 m, compreendo toda a faixa de 

praia estudada.  

 

3.7 - Variação da Linha de Costa de Médio Prazo 

3.7.1 - Variação da Linha de Costa Entre os Anos de 1979 e 1998 

 

 Entre os anos de 1979 e 1998 identificou-se que a praia de Maracaípe passou por 

processos de retrogradação da linha de costa na extremidade norte, que corresponde ao pontal 

de Porto de Galinhas e na extremidade sul, onde está localizado o pontal de Maracaípe, sendo 
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que na porção intermediária houve progradação. A região do pontal de Maracaípe teve o 

maior recuo de toda a orla, que variou de -4,7 m a -183,2 m, em um trecho em 

aproximadamente 350 m de extensão, entre os transectos 51 e 56. A taxa de variação da linha 

de costa em metros/ano nesta área variou de -9,64 m a -0,25 m.  

Na Figura 34 é possível visualizar as taxas de variação total e anual, que estão 

dispostas de acordo com a localização dos transectos e que acompanham toda a faixa de praia, 

por conta disso, o mapa de Maracaípe encontra-se na posição horizontal.  

A região do pontal de Porto de Galinhas apresentou um pequeno recuo entre os 

transectos 1 e 5, da ordem de -1,3 m a -3,7 m, numa faixa de 280 m. Apesar destes valores 

negativos, podemos considerar certa estabilidade da linha de costa, pois a variação total ficou 

muito próxima do Erro Linear que é de ±2,67 m.  

 A região central da praia apresentou uma progradação da ordem de +3,3 m a +18,5 m, 

entre os transectos 6 e 49, numa extensão de 2.940 m de linha de costa.  
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Figura 34. Variação da linha de costa entre 1979 e 1998. O gráfico de cima refere-se à taxa de 

variação em metros/ano, enquanto que o de baixo, a variação total no período. A linha azul 

corresponde aos valores calculados e a linha tracejada vermelha corresponde ao Erro Linear. 

Os valores negativos de distância indicam retrogradação, enquanto que os positivos 

progradação. 

 

3.7.2 - Variação da Linha de Costa Entre os Anos de 1998 e 2005 

 

 Entre os anos de 1998 e 2005 a linha de costa apresentou um comportamento diferente 

do período analisado anteriormente. Houve uma recuperação na região do pontal de 

Maracaípe com progradação de +0,5 m a +25,5 m entre os transectos 52 e 56, cuja extensão 

na praia corresponde a aproximadamente 280 m (Figura 35) com taxa de variação média ao 

ano entre +0,07 m a +3,70 m, respectivamente. 
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Figura 35. Gráficos da taxa de variação da linha de costa anual e total entre os anos de 1998 e 

2005. 

 

  O trecho norte da praia, entre os transectos 1 e 10, com aproximadamente 610 m de 

extensão, também passou por processo de retrogradação, da ordem de -1 m a -3 m, exceto 

pelos transectos 1 e 7 que permaneceram estáveis. A taxa de variação ao ano para este setor 

da orla foi de -0,43 m. Tendo em vista o curto período de tempo analisado ainda pode-se 

inferir que esta região continua praticamente estável, com variações da linha de costa dentro 

da margem do Erro Linear, que para esta série histórica é de ±2,88 m. 

 A porção intermediária da praia de Maracaípe, ao contrário da tendência progradante 

entre 1979 e 1998, apresentou diferentes variações para o período entre 1998 e 2005. No 

trecho mais próximo ao pontal de Porto de Galinhas houve uma leve progradação, de +0,5 m 

a +2,8 m, com taxas ao ano de +0,11 m a +0,40 m, correspondendo aos transectos 11 e 22, 
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que estão localizados numa faixa de praia com extensão de 700 m. Entre os transectos 23 e 

51, a tendência para o período foi retrogradante. Alguns transectos medidos apresentaram 

valores estáveis, no entanto, a variação média foi de -4,93 m, um pouco acima do Erro Linear, 

com minima de -1,1 m e máxima de -10 m. As taxas de variações anuais foram entre -0,16 m 

e -1,43 m.  

 

3.7.3 - Variação da Linha de Costa Entre os Anos de 1979 e 2005 

 

 Seguindo a metodologia de análise de médio prazo, ou seja, num período de 26 anos, 

será utilizado como referência o EL do mosaico de 1998, ±2,88 m, por apresentar maior erro 

que o de 1979. O setor norte, localizado entre os transectos 1 e 5, confirmaram a tendência 

retrogradante histórica no extremo norte próximo ao pontal de Porto, num trecho de 

aproximadamente 280 m. O recuo variou na ordem de -2,3 m a -5,2 m, a uma taxa anual 

média de -0,15 m, com a menor de -0,09 m e maior de -0,20 m (Figura 36).  

 A região intermediária de Maracaípe, localizada entre os transectos 6 e 44, somaram 

uma tendência progradante em um trecho de 2.590 m de extensão. A progradação apresentou 

média bem acima do EL estimado (+8,53 m), variando entre +0,5 m e +15,2 m.  

 Para a região do pontal de Maracaípe a média histórica mostra a forte tendência 

erosiva que perdura ao longo do período. Entre os transectos 45 e 56, ou seja, 700 m de 

extensão, a média de recuo foi de -31,85 m, no entanto, ressalta-se que este valore médio alto 

é impulsionado pelos três últimos transectos, 54, 55 e 56, pois apresentam valores muito 

acima da média. A variação mínima foi da ordem de -0,5 m e máxima de -156 m.  
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Figura 36. Variação da linha de costa entre os anos de 1979 e 2005. Em médio prazo, o 

pontal de Maracaípe e o pontal de Porto de Galinhas mantiveram a tendência erosiva. O 

trecho intermediário da orla apresentou tendência progradante. 

 

3.8 - Estabilidade da Forma em Planta 

 

Trabalhos de variação de linha de costa, geralmente, abrangem este assunto de forma 

quantitativa expressando apenas movimentos de costa. Por isso, é necessária a utilização de 

diferentes técnicas de análise da linha de costa que forneçam ferramentas de prevenção aos 

impactos costeiros, sejam estes causados pelas atividades humanas ou por processos naturais.  

Novos métodos estão sendo aplicados em estudos costeiros ao redor do mundo. Um 

exemplo disso são estudos que definem o equilíbrio em planta de uma praia, que faz uma série 

de suposições e de formulações através de três modelos empíricos: modelo parabólico (HSU 
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& EVANS, 1989), modelo espiral logarítmica (YASSO, 1965; SILVESTER, 1974) e o 

modelo hiperbólico tangencial (SILVESTER, 1960; MORENO & KRAUS, 1999).  

O conceito de equilíbrio em planta de praia vem alcançando ampla aceitação na 

morfodinâmica costeira (BREMNER, 1983, LEBLOND, 1979; KLEIN & MENEZES, 2001) 

e na engenharia costeira (SILVESTER, 1960; MORENO & KRAUS, 1999). A aplicação 

deste método é muito utilizada em praias com tómbolos e promontórios que provocam 

difração nas ondas incidentes resultando em uma posição de linha de costa como resposta a 

esta interação. HSU & EVANS (1989) desenvolveram a equação do modelo parabólico pelo 

ajustamento em forma de planta de 27 casos mistos, sendo, entre estes, 14 protótipos e 13 

modelos de baias que acreditavam estarem em equilíbrio estático. A equação (2) está em 

forma de polinômio de segunda ordem: 

 

R/R0 = C0 + C1 (β/θ) + C2 (β/θ)
2
      (2) 

 

Os dois primeiros parâmetros na equação (2) referem-se à obliqüidade da onda β e, a 

linha de controle, o comprimento R0 (Figura 37). O parâmetro β é o ângulo de referência 

medido entre a crista da onda incidente em um ponto de difração (assumindo-se linear) e a 

linha de controle, na qual se junta o ponto de difração e o ponto próximo a reta da praia de 

downdrift, ou seja, direção de deposição de sedimentos pela deriva litorânea.  Podendo assim 

ser determinada a estabilidade ou desenho da linha de costa por meio de mapas e ortofotos. A 

linha de controle com comprimento R0 é também inclinada com a tangente do ponto de 

controle da deriva. O raio R para qualquer ponto na curvatura da baia em equilíbrio estático é 

inclinado θ da mesma linha de crista da onda irradiado do ponto de difração da onda. As três 

constantes C, geradas por análises de regressão para ajustar as periferias dos 27 modelos e 

protótipos de baias, variam com o ângulo β. 
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Figura 37. Definição do esquema da equação HSU & EVANS (1989). 

 

Dentre os três modelos, o parabólico é um dos mais utilizados e tem recebido atenção 

na literatura acadêmica e em projetos de engenharia costeira (CERC, 2002). Isso se dá, 

provavelmente, pelas diversas vantagens: baixo custo em realizar a pesquisa - pois são 

necessárias apenas imagens em planta, georreferenciadas, da praia em estudo - poucos dados 

para executar os cálculos, que, no caso, são processados por um software específico gratuito, 

o MEPBAY (KLEIN et al., 2003).  

A morfologia da praia em forma de baía, tómbolo e com promontório são uma 

premissa para aplicação desse modelo parabólico. HSU et al. (2010) afirma que  praias 

arenosas são raramente retilíneas, algumas podem ser suavemente curvas, ao passo que outras 

são mais dentilhadas (com reentrâncias). De modo geral, as faixas litorâneas são geralmente 

intercaladas por cabos e promontórios. Pode-se aceitar que praias de baias e com 

promontórios ocupam cerca de 50% da linha de costa do mundo (INMAN & NORDSTROM, 

1971; SHORT & MASSELINK, 1999). No Brasil, apesar de sua vasta distribuição ao longo 

dos mais de 8.000 km de costa são pouco exploradas neste tipo de estudo.  Embora o sudeste 

brasileiro tenha iniciado a aplicar este modelo de praia de equilíbrio (KLEIN & MENEZES, 

2001; KLEIN et al., 2002; KLEIN et al., 2003; KLEIN et al., 2004; KLEIN et al., 2005; 

KLEIN et al. 2009; SAVI, 2007), ainda são esparsos os estudos desenvolvidos em praias de 

baías, principalmente os que envolvem a parametrização dos processos sobre a forma em 

planta. Este modelo, até o presente, nunca foi aplicado em praias de enseada, já que o mesmo 

não foi desenvolvido para tal morfologia. Diante da inédita situação, na tentativa de delimitar 

a influência dos recifes na morfologia costeira de Maracaípe, utilizou-se o método parabólico 

de HSU & EVANS (1989) através do software MAPBAY. O modelo parabólico propõe a 

avaliação do equilíbrio de uma praia em forma de planta.  
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Maracaípe, apesar de não possuir promontórios ou tómbolos é uma praia em forma de 

enseada protegida por recifes, os quais modificam a hidrodinâmica local por difração e 

refração das ondas incidentes. A direção oblíqua das ondas que chegam à orla, 

principalmente nos setores norte e sul de Maracaípe, são, provavelmente, as responsáveis 

pela configuração morfológica em arco. 

 

Os conceitos de equilíbrio dados as praias de baías são: 

 

(1) Equilíbrio Dinâmico, com suprimento de sedimento contínuo e o balanço entre a saída e 

entrada de material;  

(2) Equilíbrio Estático, com entrada e saída de sedimento quase nula;  

(3) Instável, quando a praia está em estado erosivo devido à redução do suprimento de 

sedimento; e 

 (4) Remodelado Natural da Praia, ocorre quando há reposição ou construção de uma 

estrutura rígida (molhe, espigão, dique) nas quais a erosão ocorreu acompanhada de acresção. 

 

De forma prática, com os valores de (R, θ) calculados da forma em planta da linha de 

costa, a estabilidade da praia pode ser avaliada da seguinte forma no que se refere às linhas 

desenhas nas imagens estudadas: 

 

1. Se a forma da baia se ajustar bem à forma calculada, a praia está no equilíbrio 

estático, com fonte quase nula de sedimento; 

2. Uma forma próxima da linha de costa calculada significa que a praia está próxima do 

equilíbrio estático; 

3. Se a linha de costa atual estiver posicionada em direção ao mar da linha de costa 

calculada, a praia está em equilíbrio dinâmico enquanto a fonte de sedimento for 

mantida. Entretanto, quando a fonte de sedimento é reduzida, a praia torna-se instável 

e a linha de costa regredirá para linha de costa calculada; 

4. Se a forma existente da enseada estiver em direção da costa calculada, a praia deverá 

sofrer uma acresção natural até alcançar a linha de costa calculada. 

 

 

 

 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 68 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

3.8.1 - Morfologia e Estabilidade da Praia de Maracaípe 

 

Duas linhas de recifes presentes na plataforma interna adjacente difratam as ondas que 

chegam à praia. Medidas em campo mostraram que a obliqüidade das ondas são maiores nos 

extremos, norte e sul, da praia de Maracaípe. Logo, são nestas regiões em que a linha de costa 

apresenta uma maior curvatura conferindo-lhe uma morfologia de enseada. 

 Como base de dados utilizou-se como referência de linha de costa a imagem do sensor 

Quickbird de 2005 devido a sua alta qualidade de resolução e por representar a linha de costa 

bem definida, assim como as linhas dos recifes. Foram feitas várias medidas sobre os pontos 

que poderiam realizar maior difração possível nas ondas.   

 De acordo com a Figura 38 a região norte possui uma linha de costa próxima ao 

apresentado pelo modelo parabólico. A linha estática calculada pelo software é mais curva do 

que a praia apresenta. A primeira vista poderíamos inferir que esta região da praia estaria 

próxima ao equilíbrio estático, pois a linha ideal tangencia boa parte da praia. Provavelmente, 

o que leva a esta pequena variação da praia de Maracaípe em relação ao equilíbrio estático 

seria a abertura entre a costa e os recifes onde as correntes de deriva e as variações das marés 

impedem a colmatação da orla com os recifes. No caso do restante da orla, esta apresentou 

uma morfologia bastante similar a linha de equilíbrio estático, exceto a região do pontal de 

Maracaípe. Esta diferença entre o extremo sul da praia e a linha ideal condiz com a situação 

analisada por meio da variação da linha de costa de curto e médio prazo. Ainda na Figura 38 

é possível fazer uma comparação entre as fotos aéreas e da imagem Quickbird da região do 

pontal de Maracaípe. Infelizmente não foi possível aplicar este modelo para as fotos aéreas de 

1979 e 1998 pelos recifes não estarem bem visíveis ou não aparecerem na faixa de vôo da 

fotografia. Na imagem datada de 1979 (Figura 38) nota-se que a linha de costa corresponde à 

linha de equilíbrio estático traçada na imagem com data de 2005, portanto, é bem 

contundente afirmar que esta região encontra-se instável, ou seja, houve uma redução na 

fonte de suprimento.  
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Figura 38. Forma em planta da praia com as linhas preditas de equilíbrio estático em 

vermelho. As fotos aéreas de 1979 e 1998 da região do pontal de Maracaípe mostram a 

evolução e o processo de erosão ocorrido na área. 
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CAPÍTULO 4 - SEDIMENTOLOGIA E PERMEABILIDADE DA PRAIA 

DE MARACAÍPE 
  

Sedimentologia, segundo WADELL (1932), consiste no estudo científico dos 

sedimentos. Para o termo “sedimento” McMANUS (1975) aborda a carência de uma 

definição precisa. Frequentemente, este termo é aplicado tanto para nomear o “material 

depositado” quanto o “depósito material”, entre estes também se incluem partículas ainda não 

depositadas: por exemplo, dos sedimentos em suspensão, dos sedimentos transportados por 

correntes, vento, etc. (DIAS, 2004).  

Numa análise sedimentológica moderna, considera-se uma abordagem global onde os 

sedimentos possuem relação com o ambiente de origem, tipo de transporte e ambiente de 

deposição. Estas deduções partem do estudo das características texturais do sedimento, feita 

por meio da quantificação das dimensões das partículas em classes texturais de uma 

determinada amostra. Em geral, as classes texturais são baseadas em 4 tipos, possuindo 

propriedades físicas inerentes: cascalho, areia, silte e argila. Os percentuais destas classes 

numa amostra podem indicar o comportamento das partículas sobre influência dos agentes 

geológicos e hidrodinâmicos local. Nas décadas de 1940 e 1950 surgiram as principais 

classificações texturais dos sedimentos, momento em que os estudos sedimentológicos 

ganham maior expressão. Cada classificação atende um determinado objetivo, como, por 

exemplo, as mais difundidas, de FOLK (1954) e SHEPARD (1954). A classificação de FOLK 

(op. cit.) se baseia em dois diagramas triangulares onde são representados os teores 

percentuais de cascalho, areia e lodo (silte + argila) de uma amostra, podendo-se fazer 

suposições quanto ao ambiente de deposição sobre a influência de processos hidrodinâmicos 

atuantes. A classificação textural de SHEPARD (op. cit.) também apresenta um diagrama 

triangular onde são representados os teores percentuais de argila, areia e silte. Sua principal 

utilização é para fins descritivos, porém, mapeamentos texturais têm possibilitado realizar 

deduções quanto à ação hidrodinâmica sobre o ambiente deposicional.  

As partículas que compõem o sedimento apresentam variadas dimensões. A análise 

destas dimensões, ou seja, granulométrica, consiste na determinação do tamanho do grão 

expressos numa escala granulométrica, os quais podem ser em milímetros (mm) ou na escala 

de phi (φ). A escala de phi mais utilizada é a de WENTWORTH (1922), a qual transforma os 

valores de milímetro para phi através da fórmula 3: 

 

Φ =  − log2 mm      (3) 
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 A escala de phi foi criada para fins estatísticos, pois a escala milimétrica apresentou 

distorções no que diz respeito à distribuição dos grãos numa curva cumulativa. A 

classificação dos sedimentos na escala de WENTWORTH (1922) é expressa pelos limites na 

Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Classificação dos sedimentos pela dimensão dos grãos nos limites dos valores em 

phi e em milímetros. 

 
Classificação Phi (φ) Milímetros (mm) 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,0625 

Silte 4 a 8 0,0625 a 0,0039 

Argila > 8 < 0,0039 

 

 Segundo DIAS (2004) a análise granulométrica permite fazer deduções sobre a 

competência dos agentes geológicos e hidrodinâmicos transportarem determinadas 

populações de partículas. Para realizar a análise granulométrica foi utilizada a metodologia 

descrita em DIAS (op. cit.). Primeiramente, é necessária a obtenção dos percentuais 

granulométricos de uma amostra, no qual, usa-se o método mais difundido, o peneiramento 

mecânico. Uma sequência de peneiras empilhadas e encaixadas, onde cada uma possui uma 

malha com abertura em intervalos de φ em φ, que permite a retenção dos sedimentos em seus 

respectivos intervalos granulométricos. As peneiras sofrem pulsos mecânicos, ou melhor, 

agitação do aparelho onde estão assentadas, durante um intervalo de 10 minutos, dependendo 

do peso da amostra, tempo suficiente para que as partículas despejadas inicialmente na 

peneira mais superior sejam retidas por força da gravidade nas peneiras inferiores. Este tipo 

de peneiramento é conhecido também como “seco”, pois o peneiramento de grãos nas frações 

silte e argila, geralmente, se fazem por peneiramento úmido, ou seja, por lavagens na amostra 

em peneiras com abertura inferior a 4 φ (0,0625 mm). Após o peneiramento, as partículas 

retidas nas peneiras são coletadas e pesadas para obtenção dos percentuais. Ressalta-se que a 

amostra deve ter um peso mínimo para existir uma representatividade no momento da análise 

estatística, no caso do presente estudo, usou-se 100 g de sedimentos.  

Com os percentuais obtidos, parâmetros estatísticos são realizados nos estudos 

granulométricos utilizando as equações de FOLK & WARD (1957) onde consideram o 
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diâmetro médio do grão, assimetria, curtose, seleção do grão (desvio padrão) e mediana. 

Alguns parâmetros ainda são poucos compreendidos – como assimetria e curtose, no entanto, 

algumas relações como diâmetro médio versus seleção podem indicar a competência de 

agentes geológicos em transportar populações de partículas em diferentes condições 

energéticas.  

Em praias arenosas, como é o caso de Maracaípe, este tipo de estudo é importante 

para identificar as relações morfogênicas da faixa de praia. TABAJARA & MARTINS 

(2006) ao estudarem os sedimentos da praia de Atlântida Sul – RS puderam compreender 

como ocorre a interação entre onda-praia-dunas no processo de formação e manutenção da 

matriz arenosa das praias. MEDINA et al. (1994) mostrou a relação dos parâmetros texturais 

dos sedimentos e os perfis de praia que está ligada as variações morfológicas no perfil 

costeiro, espacialmente e temporalmente. Tais variações alteram de forma direta a 

distribuição de sedimentos ao longo de um perfil de praia, por conseqüência, interferem nos 

processos hidrodinâmicos, os quais tendem a modificar a granulometria dos sedimentos 

(MADRUGA FILHO, 2004). 

 No presente estudo, fizeram-se coletas com cerca de 300 g de sedimentos ao longo das 

linhas dos perfis praiais (P1 a P4), nas seguintes morfologias da faixa de praia: pós-praia, 

estirâncio superior, médio e inferior; totalizando quatro amostras por perfil. As coletas foram 

realizadas durante o verão (período seco) – dezembro/2009, janeiro/2010 e fevereiro/2010, e 

inverno (período chuvoso) – junho/2010, julho/2010 e agosto/2010, na tentativa de identificar 

variações significativas nos processos de sedimentação. As amostras foram colocadas pra 

secagem ao ar livre por, no mínimo, 48 h a fim de retirar toda a umidade para evitar alteração 

no peso real. Em seguida, subamostras de 100 g foram quarteadas e lavadas para dissolução 

dos sais e peneiramento úmido dos sedimentos finos (silte e argila) com peneiras no intervalo 

de 3 a 4 φ e, para os grosseiros (cascalho), -1 a 0 φ. As subamostras foram guardadas em 

estufas a temperatura de 60º para secagem por 48 h. Retirada toda a umidade, fez-se o 

peneiramento seco com peneiras nos intervalos inteiros de phi: -1φ, 0 a 1φ, 1 a 2φ, 2 a 3φ e 3 

a 4φ, correspondendo respectivamente à areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia 

fina e areia muito fina.  

Os dados obtidos do fracionamento das amostras foram inseridos no software 

SYSGRAN versão 3.0 (CAMARGO, 2006) para análise estatística de acordo com as 

equações de FOLK & WARD (1957).  
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4.1 - Classificação Textural 

 

Para classificação textural dos sedimentos da praia de Maracaípe utilizou-se a 

classificação do diagrama triangular de SHEPARD (1954). No software SYSGRAN foram 

plotados os dados obtidos do peneiramento. Do total das 96 amostras coletadas ao longo da 

orla, todas foram classificadas na fração areia (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Classificação textural dos sedimentos no diagrama triangular de SHEPARD 

(1954). 100% das amostras foram classificadas como areia. 

 

4.2 - Diâmetro Médio 

 

O diâmetro médio diz respeito ao tamanho médio dos grãos dos sedimentos de uma 

determinada amostra. FOLK (1954) e FOLK & WARD (1957) apontam este parâmetro como 

o melhor para identificar os níveis energéticos que um fluxo tem em mobilizar os grãos. Para 

estes autores, o nível de energia do fluxo é função do tamanho do grão, ou seja, quanto maior 

o diâmetro do sedimento maior é a energia necessária para movê-lo. SUGUIO (1976) afirma 

que o diâmetro médio reflete a média geral de tamanho dos sedimentos que é afetado pela 

fonte de suprimentos do material, pelo processo de deposição e pela velocidade das correntes.  

Nas amostras analisadas foram, ainda, identificadas quatro populações distintas de 

areia. Os percentuais do diâmetro médio das distribuições granulométricas (Figura 40) foram: 
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56% de areia fina, seguido por 41% de areia média, 2% de areia muito fina 1% de areia 

grossa.  

 

 

Figura 40. Diâmetro médio das populações de areia. 

  

A fração areia fina prevalece nos setores 1 e 4 tanto no período seco quanto no 

chuvoso. Observa-se na Figura 41 uma única variação do diâmetro médio no setor 1 durante 

o mês de dezembro de 2009. A pós-praia e o estirâncio superior mantiveram-se estáveis 

enquanto que o estirâncio médio e o inferior variaram em areia média e areia muito fina, 

respectivamente, para dezembro. Esta diferença entre estas regiões do estirâncio pode indicar 

momentos hidrodinâmicos diferentes para o mesmo dia. Durante a preamar, a tendência de 

sedimentação para o estirâncio médio foi de remobilização de finos, provavelmente por um 

clima de swash mais intenso. Na baixamar, as condições do clima de ondas devem ter 

mudado facilitando a deposição de finos por deriva.   

No setor 4, o estirâncio médio, durante os meses de janeiro e agosto de 2010, compôs-

se de areia muito fina, indicando uma baixa energia hidrodinâmica. No estirâncio superior, 

durante o mês de fevereiro de 2010, houve um aumento de sedimentos mais grossos na fração 

areia média, observa-se o momento de maior energia no período. Os setores 2 e 3 

apresentaram características semelhantes no diâmetro médio dos sedimentos. Por se 

encontrarem em porções da orla expostas a incidência direta das ondas estes dois setores 

apresentaram diâmetro médio predominante na fração areia média. No setor 2, ficou evidente 

que no mês de fevereiro de 2010 ocorreram maiores níveis energéticos das ondas, ocorrendo 

retirada de sedimentos finos e diminuição do volume do perfil. A composição predominante 

da pós-praia ao estirâncio médio foi de areia média e no estirâncio inferior de areia grossa 

para. Dentre o período estudado, os meses de maior força hidrodinâmica foram os de janeiro 

e fevereiro de 2010, no período seco, e julho de 2010, no período chuvoso. O mês de 

1%
41%

56%

2%

Diâmetro Médio

Areia grossa
Areia média
Areia fina
Areia muito fina
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junho/2010 foi o mês de menor energia hidrodinâmica, pois se observa que o estirâncio 

médio e inferior do setor 3 apresentaram composição de areia fina assim como o estirâncio 

médio do setor 2. 
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Figura 41. Mapa do Diâmetro Médio entre o período seco (dezembro/2009, janeiro/2010 e fevereiro/2010) e período chuvoso (junho, julho e 

agosto de 2010). 
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4.3 - Desvio Padrão Gráfico (Grau de Seleção) 

 

Segundo SAHU (1964), o grau de seleção dos grãos nas amostras é um aspecto 

importante nas análises granulométricas dos sedimentos. O desvio padrão mede o nível de 

seleção dos sedimentos, indicando as flutuações do nível energético do agente responsável 

pela deposição e a capacidade de classificar os sedimentos. Entretanto é necessário que ocorra 

disponibilidade de diferentes tamanhos de grãos na deposição. Quando um depósito possuir 

grãos com poucas variações em seus diâmetros são classificados como bem selecionados. 

BRAGA (2007) lembra que se não houver uma disponibilidade da área fonte, em fornecer 

diferentes tamanhos de grão ao agente de deposição, as diferenças energéticas do meio não 

serão retratadas no material acumulado, o que mostra que a distribuição de tamanho dos 

materiais da área fonte influencia, de certo modo, o grau de seleção dos sedimentos 

depositados em um dado ambiente.  

FOLK & WARD (1954) estabeleceram os valores limites (Tabela 6) que definem o 

grau de seleção dos sedimentos. Quanto menor o valor de phi melhor selecionado é o 

sedimento. 

 

Tabela 6 – Grau de seleção dos sedimentos com seus respectivos intervalos em phi. 

LIMITES (Phi) CLASSIFICAÇÃO 

< 0,35 Muito bem selecionado 

0,35 a 0,50 Bem selecionado 

0,50 a 1,00 Moderadamente selecionado 

1,00 a 2,00 Mal selecionado 

2,00 a 4,00 Muito mal selecionado 

> 4,00 Extremamente mal selecionado 

 

Do total das amostras, 71% (Figura 42) foram classificadas como moderadamente 

selecionadas, ou seja, indicam o potencial energético das ondas como principal agente 

selecionador dos sedimentos. 
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Figura 42. Gráfico apresentando o grau de seleção e suas respectivas porcentagens. 

  

Na figura 43 vê-se um mapeamento de cada perfil correspondente a cada setor 

estudado, observando-se a variação do grau de seleção ao longo do tempo sob cada 

morfologia praial. Para o setor 1 as maiores variações ocorreram durante os meses de 

fevereiro e junho de 2010 sendo o mês de fevereiro o mais distinto. Neste último, a pós-praia 

e o estirâncio médio apresentaram grãos bem selecionados, o estirâncio superior com grãos 

moderadamente selecionados e o inferior pobremente selecionados. A melhor seleção dos 

sedimentos para as morfologias superiores do perfil (Pós-praia e estirâncio superior) leva a 

deduzir que o vento é o agente selecionador, principalmente na pós-praia. 

A baixa seleção dos grãos no estirâncio inferior pode está relacionada com a presença 

de sedimentos carbonáticos em maior tamanho e quantia, depositados, alterando os valores. 

Nos meses de fevereiro e junho de 2010 para o setor 1, observou-se maior atividade 

hidrodinâmica, pois ocorreu uma menor deposição de sedimentos finos.  

Observa-se que os setores 2 e 3 que absorvem toda a energia potencial das ondas 

apresentaram um padrão de seleção dos grãos praticamente estável no período seco e 

chuvoso. O setor 2 apresentou grãos bem selecionados da pós-praia em todo o período, não 

obstante, todos os sedimentos da extensão do estirâncio foram classificados moderadamente 

selecionados. Ressalta-se que este setor apresenta uma vegetação nativa relativamente 

preservada na pós-praia em relação ao restante da orla. Os grãos bem selecionados são 

indicadores de que o agente seletivo é o vento. As forças e velocidades constantes promovem 

a depleção da berma e da praia exposta (MARTINS & TABAJARA, 2008), transportando as 

areias para as partes superiores da praia que se depositam na barreira natural exercida pela 

vegetação. 
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O setor 3 também apresentou grãos moderadamente selecionados em toda a extensão 

da faixa de praia, tanto no período seco quanto no chuvoso. A exceção ocorreu no mês de 

julho de 2010, quando o estirâncio superior obteve grãos bem selecionados. Para 

FIGUEIREDO & CALLIARI (2006) sedimentos homogêneos são típicos de pós-praia e 

duna, sendo os ventos o principal agente selecionador de grãos. O que mantêm esta mesma 

homogeneidade para o estirâncio do setor 2 e 3 não é única da ação dos ventos sob a face de 

praia, mas os agentes hidrodinâmicos que atuam nestes dois setores. O nível de energia 

elevado e por um período de tempo longo permite ao agente transportador eleger o grão 

hidrodinamicamente ideal, como lembra MARTINS & TABAJARA (2008).  

Os sedimentos analisados do setor 4 apresentaram, durante os meses de 

dezembro/2009 a junho/2010, grau de selecionamento entre moderado a pobremente 

selecionado. A variação ocorrida durante o período seco foi em toda a zona do estirâncio. 

Houve intercalações de seleção dos grãos nas três zonas do estirâncio estudada para cada 

mês, onde parte do estirâncio tinha grãos moderadamente selecionados e pobremente 

selecionados. Durante o período seco a pós-praia manteve-se estável com grãos 

moderadamente selecionados. Nesta faixa da orla, a pós-praia é coberta por vegetação nativa 

e se percebe, assim como no setor 2, que a manutenção desta morfologia ocorre pela retirada 

de sedimentos finos da face de praia pelos ventos. Durante o período chuvoso (junho/2010 a 

agosto/2010) houve um maior grau de selecionamento na pós-praia. 
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Figura 43. Grau de seleção dos grãos no período seco (dezembro de 2009 a fevereiro de 2010) e no período chuvoso (junho a agosto de 2010). 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 81 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

 Certamente a velocidade dos ventos nos períodos seco e chuvoso teve influência 

direta no grau de seleção sob os sedimentos da praia deste setor. Segundo dados do 

INPE/CPTEC a velocidade dos ventos para o mês de dezembro/2009 variou entre 5,2 a 7,1 

m/s com média de 6,6 m/s para o mês. Em janeiro/2010 a amplitude da variação da 

velocidade dos ventos foi de 3,1 ao máximo de 7 m/s, com média de 5,23 m/s, mostrando sua 

inconstância ao longo do mês. Fevereiro/2010 manteve praticamente a mesma oscilação do 

mês anterior com mínima de 4 e máxima de 6,7 m/s, com média de 5,36 m/s. Nos meses do 

período chuvoso as médias das velocidades foram maiores assim como as amplitudes. Em 

junho/2010 a média foi acima de 6 m/s variando entre 4,5 e 8,4 m/s. Julho apresentou a maior 

média, 7,8 m/s, com pico de velocidade em 8,8 m/s. O mês de agosto manteve a média do 

mês de julho, com ventos de 7,45 m/s com mínima registrada em 5 e máxima de 9,3 m/s. 

 

4.4 - Assimetria 

  

 Assimetria refere-se à posição da mediana em relação à média aritmética de uma 

distribuição granulométrica, sendo, assim, adimensional (FOLK & WARD, 1957). A análise 

da assimetria vem sendo adotada para interpretação de processos de deposição ou erosão em 

ambientes de sedimentos modernos. DUANE (1964) em seu estudo em Pamlico Sound, na 

Carolina do Norte, identificou que valores negativos de assimetria são indicativos de áreas em 

processo de erosão, enquanto valores positivos indicam deposição. FRIEDMAN (1961) 

ressalta que areias grossas da face da praia tanto podem ser positivas quanto negativas.  

Ambos os autores destacam que há uma predominância da assimetria ser negativa para 

sedimentos da face de praia. Outro parâmetro importante na análise da assimetria é a 

indicação de deposição de grãos finos quando apresentar valores positivos ao passo que 

valores negativos indicam deposição de partículas mais grossas (DUANE, op. cit.). 

 Para o setor 1 constatou-se a predominância dos sedimentos com assimetria muito 

negativa durante o período seco e no primeiro mês do período chuvoso (junho/2010), com 

exceção para os sedimentos do estirâncio médio que apresentaram assimetria positiva a 

simétrica, tornando-se muito negativa no início do inverno (Figura 44). A tendência maior 

para este setor foi de deposição de sedimentos de granulação grossa. O estirâncio médio 

apresentou tendência a deposição de finos com variação acentuada da assimetria entre os 

meses de junho e agosto de 2010. Foram também nestes meses que a variação dos valores de 

assimetria apresentou uma maior amplitude, classificadas desde muito negativa a muito 

positiva.
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Figura 44. Valores de assimetria da pós-praia, estirâncio superior, médio e inferior dos setores 1, 2, 3 e 4. 
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Atenta-se este fato aos parâmetros de onda observados no momento da arrebentação, 

pois quanto maior a altura da onda maior é sua competência de transporte na face de praia. 

Nos meses de junho, julho e agosto de 2010 a altura da onda na arrebentação (Hb) foram: 0,9, 

0,9 e 0,5 m, respectivamente. Obviamente, que a igualdade dos valores Hb para os meses de 

junho e julho não refletem um número constante, mas o observado no momento, podendo 

variar de acordo com o clima de ondas. 

 Para o setor 2, os valores mantiveram-se simétricos por todo o período estudado para 

os sedimentos da pós-praia. Este trecho da orla apresenta uma faixa de praia moderadamente 

íngreme com uma pós-praia relativamente protegida do espraiamento, talvez seja por isso que 

os valores tenham sido constantes. As demais amostras oscilaram bastante em seus valores, 

principalmente as do estirâncio superior e médio, enquanto a do estirâncio inferior ficou 

dentro da margem dos valores de assimetria positiva e negativa. A tendência para este setor 

foi de deposição de sedimentos grossos para janeiro/2010 e finos em fevereiro/2010. O 

estirâncio médio apresentou tendências mais acentuadas (muito negativa a muito positiva) em 

relação às amostras da pós-praia e estirâncio superior. Os valores da assimetria para o 

estirâncio superior e inferior deste setor da praia apresentaram valores de assimetrias bastante 

semelhantes. Isto, provavelmente, se deve ao estado morfodinâmico, onde o clima de ondas 

no swash deveria ser igual tanto na baixamar quanto na preamar. Os grandes picos nos 

valores de assimetria podem estar relacionados com a diferença nos níveis de energia das 

ondas locais. A variação média da amplitude da arrebentação da onda entre os meses 

estudados foi de 0,30 m. 

 Para o setor 3, nos meses de fevereiro e junho de 2010, o estirâncio superior e inferior 

apresentaram assimetria positiva a muito positiva. A deposição de sedimentos finos é 

evidenciada nas análises granulométricas em que ambas as morfologias foram classificadas 

em areia fina. Ao contrário dos meses anteriores estas foram classificadas como areia média.  

Os sedimentos da pós-praia tiveram uma ampla variação nos valores de assimetria, desde 

muito positiva a muito negativa, retornando a positiva no fim do estudo. A presença de 

material carbonático e carapaças na porção cascalho, provavelmente, tenha sido o fator que 

influenciou nestes valores.  

 Dentre os setores estudados, o setor 4 apresentou maior heterogeneidade nos valores 

de assimetria para cada amostra. Por estar adjacente ao estuário do rio Maracaípe, sofre uma 

maior interferência daquele ambiente nos processos de sedimentação. Os sedimentos da pós-

praia e do estirâncio médio mantiveram as variações dos valores de assimetria sempre entre 

positiva e negativa. Já os do estirâncio superior tiveram uma grande amplitude de valores, 
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visto que, os sedimentos da pós-praia eram retrabalhados sobre o estirâncio superior. Durante 

todo o período monitorado, a pós-praia esteve sofrendo erosão, consequentemente recuando, 

sendo que os sedimentos da escarpa da pós-praia eram retrabalhados, principalmente no 

estirâncio superior por efeito do swash das ondas. A mistura dos sedimentos e a significativa 

quantidade de material carbonático influenciaram significativamente nas variações de 

assimetria.  

 

4.5 - Assimetria versus Desvio Padrão 

 

Dentre os parâmetros granulométricos a assimetria consiste num dos mais 

controversos para estudos de depósitos de face de praia. As tentativas de identificação de 

processos de deposição seguem uma corrente de autores que afirmam a tendência de 

assimetria negativa para sedimentos de face de praia, como: DUANE (1964), FRIEDMAN 

(1961, 1967, 1979), FOLK (1966) e HAILS (1967). Por outro lado, vários são também os 

autores que não identificaram nenhuma correlação dos valores de assimetria negativa e 

processos de deposição na face praia, SHEPARD & YOUNG (1961), MOIOLA & WEISER 

(1968), SOLOHUB & KLOVAN (1970), CHAKRABARTI (1977) e MCLAREN (1981). A 

dificuldade em se fixar a utilidade do estudo da assimetria em sedimentos da zona de face de 

praia deve-se a interação contínua entre o clima de swash, variação do regime de maré e 

deriva litorânea que esta morfologia praial está exposta. 

Apesar desta discordância entre diversos autores, os valores da assimetria podem ser 

plotados e confrontados com outros parâmetros granulométricos podendo ser uma ferramenta 

importante na distinção das fontes dos sedimentos para o ambiente deposicional. FRIEDMAN 

(1961) ao estudar as características texturais dos sedimentos de duna, praia e rio, conseguiu 

distingui-los por meio da relação entre o grau de assimetria e o desvio padrão (grau de 

seleção) das amostras (Figura 45). HAILS (1967) e FRIEDMAN (op. cit.) observaram que, 

em geral, a tendência de sedimentos fluviais é de possuir assimetria positiva e o grau de 

seleção pode variar de bem a mal selecionado. 
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Figura 45. Relação entre assimetria e grau de seleção das freqüências granulométricas 

acumuladas, segundo FRIEDMAN (1961). 

 

 Os parâmetros de assimetria versus grau de seleção dos sedimentos da praia de 

Maracaípe provavelmente refletem a influência do estuário do rio Maracaípe no processo de 

sedimentação ao longo da orla. O setor 1, apesar de distar cerca de 3,5 km da foz do rio, 

apresentou cerca de 40% de suas amostras com assimetria positiva e grau de seleção desde 

pobremente a bem selecionado. O principal transporte dos grãos de origens fluviais para este 

setor seria por deriva litorânea que se dá predominantemente ao longo do ano de S-N 

(BITTECOURT et al., 2005). Duas amostras do estirâncio inferior apresentaram-se 

pobremente selecionadas (Figura 46). ROSA & BORZONE (2008) observaram que os 

sedimentos das praias estuarinas da Baia de Paranaguá que possuíam granulação mais grossa 

e baixo grau de seleção (pobre) tinham proveniência fluvial, ao passo que sedimentos finos e 

melhor selecionados de proveniência marinha. No entanto, não houve correlação entre o 

aumento do diâmetro médio com o grau de seleção. Provavelmente, a dinâmica sedimentar 

seja diferente para praias em ambientes de micromaré, já que Maracaípe tem como principal 

agente as ondas e está sujeita as variações da mesomaré. 
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Figura 46. Relação entre Assimetria x Desvio Padrão dos setores 1, 2, 3 e 4. 
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Na Figura 46, dos setores 2 e 3, aproximadamente metade das amostras foram 

classificadas com assimetria positiva e a restante negativa. O grau de seleção foi bastante 

homogêneo, variando entre moderadamente e bem selecionado. A principal origem dos 

sedimentos nestes dois setores é marinha.  

O setor 4, por estar localizado adjacente à margem esquerda do estuário apresenta 

uma maior presença de sedimentos de origem fluvial. Observa-se uma maior concentração de 

partículas pobremente selecionadas. 

 

4.6 - Permeabilidade 

 

Permeabilidade é definida pela capacidade de um fluido mover-se através de uma 

matriz sedimentar porosa (SUGUIO, 2003). Este parâmetro permite identificar a capacidade 

de alimentação do lençol freático costeiro, bem como os processos de transporte e deposição 

na faixa de praia. 

Em praias arenosas a infiltração de água é de estimada importância para alimentação 

do lençol freático costeiro, pois, segundo HORN (2002), praias com lençóis freáticos baixos 

tendem a progradação enquanto que praias com lençóis freáticos altos tendem a erosão. Os 

mecanismos que explicam a variação da altura do lençol freático na zona praial, atualmente, 

são os de infiltration (ou infiltração, quando o fluído percola) e exfiltration (ou exfiltração, 

quando o fluído é explotado), HORN (op. cit.). Fluxos verticais exercem uma força sobre a 

superfície dos grãos, chamada de seepage. Esta pode ser definida como uma força que atua 

individualmente nos sedimentos de porosidade média sob a interferência de um fluido oriundo 

de determinada carga hidráulica que atinge as faces front e back (ou frente e dorso) do grão 

(FREEZE & CHERRY, 1979).  

McLAREN (1985); HAYES & MICHEL (1999) identificaram que a profundidade da 

superfície freática é apontada também como um fator de influencia na permeabilidade das 

praias. A água subterrânea das praias é considerada um aqüífero costeiro livre, onde os fluxos, 

que ocorrem entre sedimentos saturados e não saturados, são dirigidos pelas marés, ondas, 

espraiamento, trocas com outros aqüíferos em contato e atmosfera (evaporação e precipitação) 

(HORN, 2002). 

A oscilação periódica da maré produz variações assimétricas na elevação da superfície 

freática. A praia “enche”, através de fluxo vertical, mais facilmente do que “drena”; assim 

durante a maré vazante é comum a formação de uma seepage horizontal (uma superfície 

através da qual há exfiltração da água subterrânea), e a superfície freática fica sobrelevada em 
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relação ao nível do mar. A ação do espraiamento e set up de ondas é responsável por essa 

sobrelevação ser ainda maior. Quanto maior a amplitude de maré, exposição ao clima de 

ondas e mais fino for o sedimento, maior a tendência de sobrelevação (TURNER et al, 1997). 

 

4.6.1 - Permeabilidade da Zona de Swash 

 

A zona de swash ou espraiamento é caracterizada como sendo a região entre a máxima 

e a mínima excursão da onda sobre a face da praia, onde é gerado um fluxo bidirecional 

conhecido como upwash/uprush (no momento da subida do espraiamento) e 

downwash/backwash (no momento da descida). 

Um dos primeiros autores a sugerir a relação entre o comportamento do aquífero 

costeiro e o transporte de sedimento na zona de swash foi GRANT (1948), o qual propôs um 

modelo conceitual simples que influenciou as pesquisas em hidrologia costeira.  

GRANT (1948) definiu uma linha de costa seca como a que possui um lençol freático 

baixo e uma extensa zona de infiltração, pois grande parte da água infiltra rapidamente acima 

do lençol. A infiltração reduz a espessura do fluxo do swash e, assim, sua velocidade, 

permitindo deposição de sedimento. No limite do swash a velocidade diminui abaixo do 

limite crítico e o fluxo muda de turbulento para laminar. Os sedimentos são rapidamente 

depositados quando a transição do fluxo ocorre. Quando o backwash inicia, a velocidade do 

fluxo é baixa e o fluxo laminar prevalece por um pequeno período. Este fluxo laminar diminui 

a probabilidade do backwash transportar sedimento para antepraia. O backwash laminar 

persiste por um longo período de tempo se o gradiente da face de praia é baixo e se a 

espessura da lâmina d’água for também pequena. O modelo conceitual de GRANT (op. cit.) 

também descreveu condições em praias saturadas, nas quais o lençol freático é alto e contíguo 

com a altura do máximo espraiamento (no caso deste trabalho, com a altura da maré).  Ele 

afirmou que quando uma praia encontra-se numa condição saturada ao longo de toda a costa o 

backwash, ao invés de ser reduzido pela infiltração, mantém sua espessura e é aumentado pela 

exfiltração de água para a superfície chamada de zona de efluência (força de seepage). Este 

aumento de velocidade e espessura do backwash produz um fluxo turbulento, o qual aumenta 

o transporte de sedimento offshore. GRANT (op. cit.) também notou que o afloramento do 

aquífero na superfície praial pode causar dilatação ou fluidização das areias, permitindo que 

elas sejam arrastadas facilmente pelos fluxos de backwash. 

TURNER & NIELSEN (1997); TURNER & MASSELINK (1998) e NIELSEN et al. 

(2000) sugerem que a perda de infiltração durante o swash fornecem o principal mecanismo 
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pelo qual ocorre acresção acima do nível da água. Devido ao swash e backwash ocorrerem 

rasamente, uma pequena mudança no volume de água devido à infiltração (ou adição de água 

por exfiltração) pode influenciar a assimetria do fluxo de uprush/backwash e assim a energia 

disponível para o transporte de sedimento. 

Para NELSON & MILLER (1974) a redução no volume de swash devido à infiltração 

numa matriz arenosa em uma praia não saturada irá diminuir a energia do swash. A perda de 

massa resultante não precisa ser grande para que o efeito seja significante no transporte 

sedimentar. Eles descobriram que a perda oriunda da infiltração se torna crítica na medida em 

que as ondas tornam-se menores ou o gradiente da face de praia diminua. 

A zona de swash e a água subterrânea de praia são de interesse para os pesquisadores 

que desejam determinar a erosão/deposição ou transporte de sedimento na face de praia.  

 

4.6.2 - Determinação da Permeabilidade dos Sedimentos da Orla de Maracaípe 

 

BREDDIN (1963) apud CUSTODIO & LLAMAS (1983) propôs uma classificação 

para materiais detríticos não consolidados baseada na representação gráfica das curvas 

granulométricas (Figura 47). Assim, foram constituídas 12 classes de acordo com a 

permeabilidade dos grãos. Cada classe corresponde a um valor médio estimado para K, ou 

coeficiente de condutividade hidráulica. Este coeficiente é parte da fórmula de Terzaghi onde 

leva em consideração o arredondamento das partículas, diâmetro e forma.  

BREDDIN (1963) propõe através da comparação de curvas acumulativas 

granulométricas dos sedimentos do aquífero com as do seu gráfico para classificar as amostras 

segundo o grau de permeabilidade que pode variar de muito alta a praticamente impermeável. 

Quando a curva, a ser analisada, corta mais de uma classe, a permeabilidade então fica sendo 

um valor intermediário e mais próximo da classe que contém a maior parcela da curva 

(CAMPOS, 1996). Para estimar a permeabilidade dos sedimentos de subsuperfície da orla de 

Maracaípe, foram confeccionadas frequências granulométricas através dos dados obtidos do 

fracionamento por peneiramento. A freqüência acumulada foi dada em milímetros, ao 

contrário das comumente obtidas com valores em intervalos de phi (Figuras 48, 49, 50 e 51). 
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Figura 47. Gráfico das curvas de Breddin. Relação entre a frequência acumulada e a 

permeabilidade. Fonte: Modificado de CUSTODIO & LLAMAS (1983). 

 

Tabela 7. Classes segundo a permeabilidade de acordo com o gráfico de BREDDIN 

(Modificado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 

Permeabilidade 

segundo HAZEN 

cm/seg 

 Classe de aquífero 
Classe de 

permeabilidade 

1 3 

A
q

u
íf

er
o
 

Muito bom Muito alta 

2 0,7 Muito bom Muito alta 

3 0,1 Bom Alta 

4 0,05 Regular Média 

5 9.10-3 Pobre Baixa 

6 5.10-3 Pobre Baixa 

7 2.10-3 Muito pobre Muito baixa 

8 7.10-4 Muito pobre Muito baixa 

9 7.10-5 Impermeável 
Praticamente 

impermeável 

10 1.10-5 

A
q

u
íc

lu
d

e 

Impermeável 
Praticamente 

impermeável 

11 <10-5 Impermeável 
Praticamente 

impermeável 

12 <<10-5 Impermeável 
Praticamente 

impermeável 
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Figura 48. Frequências acumulativas dos sedimentos da pós-praia dos perfis monitorados. 
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Figura 49. Frequências acumulativas dos sedimentos do estirâncio superior dos perfis monitorados. 
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Figura 50. Frequências acumulativas dos sedimentos do estirâncio médio dos perfis monitorados. 
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Figura 51. Frequências acumulativas dos sedimentos do estirâncio inferior dos perfis monitorados.
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Em geral, os sedimentos analisados se mostraram com uma baixa permeabilidade 

(Tabela 8). Os setores 1 e 4 se destacaram  por apresentarem uma permeabilidade muito 

baixa, refletindo o diâmetro médio do grão (areia fina a muito fina - 0,25 a 0,0625 mm ou 2 a 

4 φ). A permeabilidade diminuiu nas porções mais inferiores do estirâncio de ambos os 

setores, com classes de 7 a 8 para o estirâncio inferior do setor 1 e, 7 a 8, para o estirâncio 

médio do setor 4. PRYOR (1973) apud SUGUIO (2003) afirma que em sedimentos finos os 

poros são demasiadamente pequenos e estrangulam a passagem do fluido, assim como a 

atração capilar das paredes dos poros.  

  

Tabela 8 - Classe dos perfis segundo as curvas de BREDDIN. 

 Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 

Pós-praia 6 e 7 6 5 e 6 7 

Estirâncio Superior 6 e 7 6 e 5 6 6 e 7 

Estirâncio médio 6 e 7 5 e 6 6 7 e 8 

Estirâncio inferior 7 e 8 5 e 6 5 e 6 7 

Permeabilidade 

Segundo HAZEN cm/seg 
5.10-3 a 7.10-4 9.10-3 a 5.10-3 9.10-3 a 5.10-3 5.10-3 a 7.10-4 

Classe de permeabilidade 
Baixa a Muito 

baixa 
Baixa Baixa 

Baixa a Muito 

baixa 

 

Já os setores 2 e 3 foram classificados com permeabilidade baixa com curvas 

granulométricas próximas das classes 5 e 6. A capacidade de percolação de fluido é um 

pouco maior que os dois setores analisados anteriormente. As areias de granulação média 

destes setores permitem uma percolação maior da água pelos poros que são maiores. 

As classes de permeabilidade encontradas para as curvas granulométricas dos perfis 

monitorados refletiram os estados morfodinâmicas observados em campo para cada setor. Os 

setores 1 e 4, onde predominam sedimentos finos a muito finos, apresentaram os graus mais 

baixos de permeabilidade. São nestes locais onde os gradientes da face de praia são suaves 

com características dissipativas. A saturação observada na faixa de praia associada a uma 

baixa altura de onda confere um fluxo de swash laminar no upwash e turbulento no 

backwash, aumentando a capacidade de transporte de sedimentos para antepraia no setor 1. 

Por outro lado, no setor 4, o espraiamento longo, da ordem de 20 a 30 m, e face de praia com 

declividade entre 0,5 a 2º permitem fluxos de swash mais extensos sobre o perfil dissipativo 

desta área. A baixa permeabilidade e a seleção pobre a moderada dos sedimentos sugerem 

uma relação entre a permeabilidade e o caráter erosivo desta região da praia. 
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CAPÍTULO 5 - MORFODINÂMICA 

 

5.1 - Perfis Praiais 

 

A morfologia de uma praia reflete as condições hidrodinâmicas a que está exposta. 

WRIGHT & SHORT (1984) ao estudar os estados morfodinâmicos observaram que estes 

possuem assinaturas não só hidrodinâmicas, mas também morfológicas. Logo, um perfil com 

gradiente de declividade íngreme pode identificar um típico estado reflectivo ou 

intermediário. 

  A obtenção de perfis topográficos da faixa de praia consiste na determinação desta 

morfologia por nivelamentos geométricos. O método utilizado mais comum é através do uso 

de uma mira topográfica, teodolito e trena métrica. As diferenças de nível entre os pontos do 

terreno são medidas através de leituras em visadas horizontais obtendo-se a diferença do 

nível do terreno, enquanto que as distâncias dos pontos de visadas são feitas com uma trena 

(GARCIA & PIEDADE, 1987).  

A extensão total dos perfis transversais parte de um ponto de referência fixo 

localizado na pós-praia até uma porção submersa da antepraia. Este limite final do perfil no 

início da antepraia se dá pela impossibilidade de avançar em profundidades maiores devido 

às condições hidrodinâmicas da zona de surfe e da profundidade, além das limitações do 

próprio método. 

O estudo de perfis topográficos na faixa de praia fornece subsídios ao monitoramento 

costeiro, pois através deste método pode ser feito o cálculo do volume de sedimentos que 

compõe o perímetro da praia estudado. Também pode ser feita a comparação entre as linhas 

desenhadas dos perfis identificando os momentos de maior variabilidade do aporte de 

sedimentar, bem como a associação dos estados morfodinâmicos a feição morfológica. 

Sucessivos levantamentos do perfil praial durante um determinado tempo podem expressar 

quantitativamente a relação entre a entrada e saída de sedimentos, obtendo-se um balanço 

final. Este pode ser positivo (progradação) ou negativo (erosão). No entanto, deve-se 

considerar o espaço de tempo estudado, pois a variação morfológica de uma praia pode ser 

maior do que o período de estudo, portanto, inferindo ao erro as condições reais da praia 

durante o estudo.  

Para este trabalho a localização dos perfis foi determinada de acordo com um 

levantamento geoambiental já descrito no capítulo 2 do presente trabalho. Após a 

caracterização do ambiente praial, dividiu-se a orla em quatro setores. Estes foram definidos 
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de acordo com as características morfodinâmicas, presença ou ausência de estruturas naturais 

além de grau de utilização da orla pela população. Sendo assim, tendo como objetivo 

monitorar os aproximadamente 3,8 km de orla optou-se pela fixação dos mesmos no início da 

praia, ao Norte, limite com a praia de Porto de Galinhas, mais dois nas mediações centrais e 

um último ao sul, no pontal de Maracaípe. Cada ponto ficou espaçado entre si a distâncias 

que variaram de 800 a 1000 metros, totalizando 4 perfis ao longo de toda a orla de Maracaípe 

(Figura 52).  

 

Figura 52. Localização dos perfis ao longo da praia de Maracaípe. 

 

O levantamento de perfis transversais foi realizado mensalmente durante um ano a fim 

de compreender a dinâmica da praia durante a estação seca e chuvosa. Os perfis foram 

amarrados a um ponto de referência fixo e atribuído a cota zero o nível do mar, de acordo 

com a tábua de maré do dia 13/12/2009 da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, 

tomando como base o Porto Suape. Para uma aproximação real dos pontos cotados, 

considerou-se no primeiro instante o horário em que a mira alcançou a linha d’água. A partir 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 98 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

daí foi calculado a altura do nível do mar naquele momento em relação ao nível de redução 

disponível na carta do DHN, obtendo-se a cota daquele ponto. Em seguida, foi possível 

calcular as diferenças entre as leituras dos pontos cotados adjacentes, tendo um perfil de 

referência absoluto. 

 Após a coleta de dados de campo, realizou-se a confecção dos perfis transversais em 

software de criação de gráficos gerando os perfis disponíveis nas Figuras 57, 61, 66 e 71. Em 

seguida, calculou-se o volume do perfil subaéreo. Para tal, considerou-se perfil subaéreo a 

extensão do ponto de referência de nível na pós-praia até a cota zero (nível do mar) sendo o 

resultado da área multiplicado por 1 obtendo o volume total por metro cúbico linear (Figura 

53). 

 

 

Figura 53. Esquema do cálculo de volume de perfil praial. Área do perfil aéreo (m²) 

multiplicada por 1 m resultando no volume (m³/m linear). 

 

 Calculado o volume dos perfis, foi feita a comparação entre os perfis medidos de cada 

setor do período de um ano, quantificando e identificando os processos de erosão ou 

deposição do período estudado. A partir do volume total de cada obteve-se uma evolução 

histórica de ganho e perda de sedimentos, bem como a taxa de acresção ou erosão mensal 

tendo como mês de referência o primeiro perfil medido em 13/12/2009. 

 

5.1.1 - Perfil 1 

 

 O perfil 1 está localizado no trecho norte da praia de Maracaípe, no limite com a praia 

de Porto de Galinhas (Figura 54), no Setor 1, nas coordenadas 9058622N(m) e 279525E(m) 

no datum de referência SAD 1969. Possui uma faixa de praia relativamente pequena com 
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aproximadamente 35 m de extensão. A pós-praia apresenta um pequeno resquício de 

vegetação rasteira (gramínea) de praia. É observada a presença de uma linha de recifes 

paralela a costa que absorve boa parte da energia das ondas incidentes. As ondas que chegam 

à face de praia tendem a arrebentação do tipo deslizante e mergulhante, esta última com 

quebra na antepraia formando em alguns momentos um pequeno carpete de tração. Parte das 

ondas sofre difração no limite da linha dos recifes causando uma incidência oblíqua na face 

de praia. O estirâncio possui uma declividade média em torno de 1,5 - 5°. 

 

 
Figura 54. Perfil 1, local de levantamento dos perfis do setor 1 na praia de Maracaípe. 

 

 A comparação entre os volumes dos perfis gerou um gráfico (Figura 55) que informa a 

evolução do volume em relação ao tempo estudado. Identificou-se uma tendência de 

deposição nos meses de verão, ou seja, estação seca, que corresponde aos meses de 

Dezembro/2009 a Fev/2010. No mês de janeiro, em relação ao mês de dezembro, houve a 

maior taxa de acresção mensal da série histórica, sendo da ordem de 10.29 m³/m linear. Do 

mês de março/2010 a maio/2010 houve uma erosão no volume do perfil com a maior taxa de 

perda em abril/2010 no valor de 8.63 m³/m linear com sequência em maio/2010 de 5.44 m³/m, 

num total de 14.07 m³/m negativos. No mês de junho/2010 até dezembro/2010 o perfil se 

manteve praticamente estável numa sequência progradante, mesmo no período chuvoso, que 

corresponde aos meses de junho, julho e agosto com uma leve perda em agosto/2010. Os 

ganhos de volume entre o mês de junho a dezembro foi da ordem de 6.58 m³/m o que nos leva 

a crer a estabilidade do perfil 1 já que o desvio padrão calculado foi de 4.79 m³/m. 
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Figura 55. Perfil 1. Gráfico da relação entre o volume x tempo. A linha azul indica o volume 

total mensal para cada perfil medido. As barras cinzas são as taxas de acresção/erosão mensal 

dada pela diferença entre os volumes totais de um mês anterior ao mês seguinte. A linha preta 

indica uma leve tendência acrescional para o período monitorado. 

 

Com relação à série histórica, do mês de dezembro/2009 a dezembro/2010, o perfil 

teve uma acresção seguindo a tendência apresentada na Figura 55. A estabilidade deste perfil 

pode estar correlacionada à localização adjacente a linha dos recifes, pois a absorção da 

energia das ondas incidentes forma uma zona de sombra que facilita a deposição de 

sedimentos e manutenção no balanço do volume. Mesmo com ondas de amplitudes maiores 

no inverno, as observadas próximas da antepraia apresentaram altura na arrebentação 

semelhante às alturas médias auferidas no verão. No entanto, devido à difração gerada nas 

ondas na abertura dos recifes que atuam como promontórios além da zona de surfe, aumentam 

a obliqüidade das ondas em relação à costa podendo ter influência no comportamento 

morfológico do perfil. Outro fator é a pequena distância entre a face de praia e os recifes na 

porção mais norte da praia que durante os ciclos de maré enchente e maré vazante modificam 

os fluxos de deriva litorânea nesta porção do setor 1 (Figura 56). 

 

 
Figura 56. Correntes de maré na região do pontal de Porto de Galinhas. Fonte: Google Earth.
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Figura 57. Perfis topográficos do setor 1. 
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5.1.2 - Perfil 2 

 

 O perfil 2 está localizado no trecho da porção intermediária da praia de Maracaípe 

(Figura 58), no Setor 2, há aproximadamente 1000 m de distância do perfil 1, nas coordenadas 

9057594N(m) e 279109E(m). A vegetação nativa de gramíneas é mais extensa nesta porção 

da orla chegando ao limite de preamar. A extensão da faixa de praia variou de 40 a 60 m com 

uma face de praia extensa e íngreme, com declividade média de 3°, chegando a 9° em 

setembro/2010. 

 

 
Figura 58. Perfil 2, local de levantamento dos perfis do setor 2 na praia de Maracaípe. 

 

 A avaliação comparativa entre os perfis traçados no setor 2 (Figura 61) demonstrou 

uma dinâmica morfológica muito alta ao longo do tempo (Figura 59). Do mês de 

Dezembro/2009 a Maio/2010 o perfil ganhou cerca de 17.95 m³/m de volume numa tendência 

progradante, enquanto que em Junho/2010 a Setembro/2010 houve uma acentuada erosão da 

ordem de 44.64 m³/m de areia. Nos meses seguintes, de Outubro/2010 a Dezembro/2010 a 

praia retorna a recuperar o seu volume de inicio estudado, atingindo 127.58 m³/m, apenas 0.88 

m³/m de sedimentos a menos que Dezembro/2009. Apesar da linha preta da Figura 59 

apresentar uma tendência erosiva deve-se considerar não apenas os fatores estatísticos dos 

gráficos, mas as condições reais analisadas em campo. Por apresentar uma extensão maior de 

faixa de praia, qualquer variação na linha do perfil transversal, resultará de uma medida maior 

de volume ganho ou perdido em comparação com a do perfil 1 que apresenta uma faixa de 

praia menor. Na série histórica da análise comparativa, o perfil apresentou certa estabilidade, 

já que o desvio padrão foi de 14.03 m³/m, sendo que os picos de perda e ganho no volume 

foram de -15.84 m³/m (Junho/2010) e +22.33 m³/m (Março/2010), respectivamente.  

De acordo com a regra de BRUNN (1962), com o aumento do nível do mar o perfil de 

equilíbrio de uma praia e antepraia se movem para cima, em direção ao continente para a 

manutenção de sua posição relativa ao nível d’água. Assim o perfil de uma praia, durante o 
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inverno, devido à existência de ondas de tempestade e a possível sobre-elevação de origem 

meteorológica (storm surge) se passa como se houvesse uma subida do nível do mar, naquele 

momento, se adaptando as novas condições hidrodinâmicas e concentrando seu estoque na 

porção submersa da praia. O inverso ocorre nas condições de bom tempo de verão onde o 

estoque de sedimento concentra-se na praia subaérea. 

 

 
Figura 59. Perfil 2. Gráfico da relação entre o volume x tempo. A linha azul indica o volume 

total mensal para cada perfil medido. As barras cinzas são as taxas de acresção/erosão mensal 

dada pela diferença entre os volumes totais de um mês anterior ao mês seguinte. A linha preta 

indica uma leve tendência erosional para o período monitorado. 

 

 Apesar do perfil 2 ter se comportado exatamente como prevê a regra de BRUNN 

(1962) outro fator local foi levado em consideração nesta análise. Por estar em uma área de 

mar aberto, a praia onde o perfil 2 foi traçado possui características de praia intermediária na 

classificação de WRIGHT & SHORT (1984). A arrebentação do tipo mergulhante, observada 

tanto na baixamar quanto na preamar, dissipam sua energia no banco e se reformam na calha 

arrebentando ascendente na face de praia de domínio reflectivo com uma longa zona de 

espraiamento.  Observou-se no local, em todos os meses monitorados, a presença de cúspides 

no limite da pós-praia até o estirâncio médio, que variaram de média a grande esbeltez (Figura 

60). 
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Figura 60. Na foto (a), presença de cúspides de média esbeltez em Março de 2009; Na foto (b) 

cúspides de grande esbeltez em Dezembro de 2010 destacadas pela linha preta. 

 

As medidas do perfil transversal nos pontos referenciados pode coincidir sobre o 

flanco da cúspide, resultando, possivelmente, numa falsa diminuição ou aumento do volume 

de sedimento, inferindo ao erro quanto à tendência dentro de uma análise restrita aos dados.  
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Figura 61. Perfis topográficos do setor 2.
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5.1.3 - Perfil 3 

 

O perfil 3 está localizado na porção intermediária da orla mais próxima ao Pontal de 

Maracaípe (Figura 62). Dista, aproximadamente, 920 m do perfil 2 e situa-se nas coordenadas 

9056674N(m) e 279089E(m). Apresentou a menor faixa de praia medida que varia em torno 

de 30 a 40 m. É também um dos trechos onde a ocupação ocorre praticamente na pós-praia 

com algumas barracas de comércio na interface pós-praia/estirâncio. A vegetação nativa de 

pós-praia é ausente, restando a pista aterrada de acesso local à orla. A face de praia possui 

declividade média de 2,5º a 4º e um swash extenso que variou em largura de 8 a 30 m. 

 

 
Figura 62. Perfil 3, local de levantamento dos perfis do setor 2 na praia de Maracaípe. 

 

 As condições hidrodinâmicas observadas neste setor são semelhantes a do setor 2. A 

ausência de recifes na plataforma interna adjacente permite que a energia das ondas, do tipo 

mergulhante, que incidem, praticamente, perpendicular a praia dissipem sua energia na face 

de praia.  

A análise comparativa dos volumes versus o tempo (Figura 63) mostrou um cenário 

que reflete a regra de BRUNN, exceto pela acentuada erosão em maio/2010 da ordem 19.35 

m³/m. Uma sequência de ganho no volume do perfil seguiu desde o primeiro mês de 

monitoramento até março/2010 sendo o ganho total durante este período de 29.21 m³/m. Após 

maio/2010, como já mencionado, inicia-se outra sequência erosiva que parte de junho/2010 a 

agosto/2010 sendo a perda de sedimentos de -6 m³/m em julho/2010, com relação a junho e de 

-3.64 m³/m durante agosto/2010, em relação a julho/2010. As causas das tendências erosivas 

para este período podem está diretamente ligada a ocasiões pontuais. Nos meses de junho e 

julho a altura de onda na arrebentação alcançou 2,0 e 1,7 m, respectivamente, sendo no mês 

de agosto de 1,4 m. A baixa altura de onda no mês de agosto diz respeito ao momento da 

observação, não podendo ser considerada uma constante para o mês todo, pois a altura 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 107 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

significativa média de onda auferida no Porto de Suape foi de 2,31 m, com a menor medida de 

1,8 m nos dias 8 e 30 daquele mês, ao passo que a maior foi de 2,9 m para o dia 15.  No 

entanto, as alturas dos meses anteriores correspondem com a média dada pelo Porto de Suape 

para aqueles meses. 

 

 
Figura 63. Perfil 3. Gráfico da relação entre o volume x tempo. A linha azul indica o volume 

total mensal para cada perfil medido. As barras cinzas são as taxas de acresção/erosão mensal 

dada pela diferença entre os volumes totais de um mês anterior ao mês seguinte. A linha preta 

indica uma leve tendência acrescional para o período monitorado. 

 

 Paradoxalmente, em setembro/2010, a praia teve um acréscimo no seu perfil de 11.97 

m³/m, mesmo com uma altura de onda medida em 2 m, contrastando com as tendências dos 

dois meses anteriores. Destes dados pode-se intuir em possíveis divergências. Nos meses de 

erosão a declividade da face de praia foi de 2,5º para junho, 3º para julho e 1º para agosto.  A 

associação entre maior altura de onda na arrebentação, maior velocidade de ventos e baixo 

gradiente da face de praia facilitam o alcance do espraiamento a maiores altitudes no perfil 

interceptando a pós-praia e retirando sedimentos. Na Figura 66 é visível a diminuição do 

perfil subaéreo e a presença de um terraço no perfil submarino com uma calha subseqüente. 

Para o mês de agosto/2010 foi registrado um evento extremo com um recuo acentuado da pós-

praia (Figura 64) alcançado a pista aterrada logo acima. Além do explicado anteriormente, 

outro fator que atuou sobre o perfil praial foi a amplitude grande da maré de sizígia dos dias 

20 a 22 daquele mês, a qual atingiu 2.3 m e 2.4 m, respectivamente. Na tentativa de recuperar 

a pós-praia, e evitar a destruição das casas, bares e pousadas próximos ao limite de preamar, 

os proprietários, por conta própria, decidiram reconstruir a pós-praia de forma aleatória. 
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Alguns tratores foram alugados para retirarem areia da face de praia e realocá-la na pós-praia 

(Figura 65). 

 
Figura 64. Evento associado à alta amplitude de maré, baixa declividade da face de praia, 

ventos fortes constantes e altura de onda na arrebentação maior que a média.  

 

 Apesar da iniciativa percebe-se que é apenas um paliativo, pois, na medida em que 

ocorram novos eventos como este as edificações localizadas próximas continuam a correr 

riscos de destruição.  

O espraiamento observado no momento chegou a atingir a barreira criada na pós-praia 

formando uma pequena calha na base e acúmulo de água.  

 

     
Figura 65. Diferença entre o perfil formado pelas condições extremas e a reconstrução da pós-

praia. 

 

Não obstante, frente às condições hidrodinâmicas pontuais ocorridas neste mês, o 

perfil praial se reajustou com ganho de sedimentos ao longo do estirâncio, embora a pós-praia 

tenha sofrido um leve rebaixamento. 
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A série histórica deste perfil apresentou tendência progradante, principalmente pela 

diferença entre o primeiro perfil medido em dezembro/2009 e o último em dezembro/2010. O 

ganho total foi de 26.43 m³/m no balanço do período.  

Mesmo com erosões ocorridas durante o ano, a soma de todas as taxas de volumes 

mensais dividida pelo total de meses estudados (menos dezembro/2009 – mês de referência) 

teve uma média de 9.40 m³/m, igualmente ao valor do desvio padrão que foi de 9.40 m³/m. 

Significa dizer que a variabilidade está dentro do previsto o que, a primeira vista, o perfil se 

encontra em estabilidade. 
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Figura 66. Perfis topográficos do setor 3.
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5.1.4 - Perfil 4 

 

Localizado no pontal de Maracaípe (Figura 67), o perfil 4 está situado nas 

Coordenadas 9055531N(m) e 279500E(m). Este setor apresenta características bem 

peculiares. Sua localização à margem esquerda do estuário do rio Maracaípe lhe garante uma 

dinâmica superior aos demais setores estudados. A pós-praia no trecho do pontal é 

praticamente coberta por vegetação de gramínea típica de praia.   

 

 
Figura 67. Perfil 4, local de levantamento dos perfis do setor 4 na praia de Maracaípe. 

 

 A feição escarpada da pós-praia identifica o alcance máximo da maré. A inclinação 

média da face de praia ficou entre 0,5º e 2º e ondas com arrebentação dos tipos deslizante e 

mergulhante, de baixa altura, em torno de 0,5 a 1,1 m com média de 0,8 m. Na plataforma 

interna adjacente existe a presença de recifes (Figura 68) além da zona de surfe. Estes também 

dissipam parte da energia das ondas incidentes, e atuam como promontórios realizando 

difração nas ondas ao ponto de nas marés de sizígia as ortogonais das cristas convergirem e 

sobrepondo-se.  

 

Figura 68. Processo de dissipação da energia das ondas e difração. 
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 Na análise comparativa dos volumes (Figura 69) e dos perfis (Figura 71) se observa 

um forte processo erosivo para este trecho da orla. Dos doze meses monitorados, com exceção 

do mês de referência (dezembro/2009), sete meses apresentaram tendência a acresção 

somando um total de ganhos em 29.65 m³/m de sedimentos. Mesmo com a maior parte do 

tempo progradante, o perfil 4 apresentou, em apenas quatro meses de erosão (fevereiro, 

março, abril e junho de 2010), uma perda total de 48.82 m³/m em seu volume totalizando um 

déficit de -19.17 m³/m no balanço geral.  

 

 
 

Figura 69. Perfil 4. Gráfico da relação entre o volume x tempo. A linha azul indica o volume 

total mensal para cada perfil medido. As barras cinzas são as taxas de acresção/erosão mensal 

dada pela diferença entre os volumes totais de um mês anterior ao mês seguinte. A linha preta 

indica a tendência erosional para o período monitorado. 

 

Desta tendência erosiva destaca-se a ocorrida entre janeiro e fevereiro de 2010 quando 

os extremos de acresção e erosão da série histórica ocorreram: em janeiro/2010, da ordem de 

+10.56 m³/m e em fevereiro/2010, uma perda substancial de -26.26 m³/m. A possível causa do 

déficit no compartimento sedimentar do perfil de verão do setor 4 pode estar  relacionada com 

a passagem de um vórtice ciclônio de alta troposfera. De acordo com o boletim climático 

(MCT/INPE/CPTEC, 2010) este fenômeno atmosférico é comum na costa leste da região 

nordeste durante estes meses. Sua intensidade foi bem maior que nos anos anteriores 

provocando tempo tempestuoso e ocasionando enxurradas com precipitações acima da média, 

aumentando assim a quantidade de água das bacias hidrográficas costeiras. O perfil 4, que 

está localizado no Pontal de Maracaípe, recebeu uma carga hidráulica maior que a comum 

para o período, resultando na perda de sedimentos. 
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Como observado na Figura 69, a linha preta é bastante inclinada indicando tendência 

de perda de volume, condizendo com a realidade observada em campo durante as campanhas 

mensais. Observava-se que a cada medida realizada no mês, a altura do topo da escarpa da 

pós-praia aumentava em relação à base do estirâncio (Figura 70), logo, estava ocorrendo 

retirada de sedimentos de parte da pós-praia e estirâncio, sendo o rebaixamento cada vez mais 

acentuado na região do estirâncio. Portanto, o que ocorreu foi o decréscimo de volume de 

sedimentos na zona de swash e recuo da pós-praia. 

 

 
Figura 70. Processo erosivo no perfil 4 evidenciado pela escarpa na pós-praia. 

 

Na série histórica do perfil 4 a região do pontal não conseguiu se recuperar. Apesar de 

ter sido realizado o monitoramento de um ano é necessário identificar quais processos 

atuaram no ano anterior para uma análise mais apurada, pois o volume inicial do mês de 

dezembro/2009 foi de 63.07 m³/m e o final, em dezembro/2010, da ordem de 43.90 m³/m. 

A adjacência deste trecho da orla ao estuário pode ser um dos fatores que explique esta 

erosão acentuada. Sabe-se que áreas estuarinas são regiões que apresentam uma grande 

dinâmica morfológica onde atuam processos hidrodinâmicos que resultam da ação do rio e 

das ondas - no caso de Maracaípe adiciona-se a variação da amplitude de maré - sendo todos 

estes somados incidindo simultaneamente sobre a morfologia praial. O resultado desta 

interação pode ser visualizado nas imagens aéreas estudadas do capítulo 3. Nas fotografias 

aéreas de 1979 ocorre a presença de um spit na margem direita do estuário. Com a provável 

mudança na direção das correntes e/ou diminuição do aporte sedimentar do rio, o spit foi 

totalmente erodido restando apenas o pontal de Maracaípe na margem esquerda, visível na 

fotografia de 1998. Para este fato SOBRAL et al. (1998) em seu trabalho na praia de 

Maracaípe afirma que por conta desta dinâmica do estuário foi construído à margem direita 

um enrocamento dentro do leito do rio na tentativa de fixá-la. Por conta disso, a 
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hidrodinâmica da foz foi alterada diminuindo a área de espraiamento, o que causou a retirada 

de sedimentos de ambas as margens, restando apenas o pontal de Maracaípe.  
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Figura 71. Perfis topográficos do setor 4.
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5.2 - Estados Morfodinâmicos 

 

A denominada Escola Australiana de Geomorfologia Costeira realizou na década de 

1970 e início dos anos 80 (WRIGHT et al., 1978; WRIGHT et al., 1979; SHORT, 1979a; 

SHORT, 1979b; SHORT & WRIGHT, 1981; SHORT, 1981; WRIGHT et al, 1982; WRIGHT 

& SHORT, 1983; WRIGHT & SHORT, 1984) diversos estudos sob o enfoque 

morfodinâmico realizados em praias do sudeste da Austrália. A partir de uma grande 

quantidade de dados obtidos concebeu-se a identificação dos chamados “estados” ou 

“estágios” morfodinâmicos de uma determinada praia, associados aos regimes 

hidrodinâmicos, CALLIARI et al. (2003). Ao observar as condições ambientais das praias 

locais, assim como condições de ondas incidentes, morfologia da praia e da zona de surfe, 

WRIGHT & SHORT (1984) perceberam que com o passar do tempo a morfologia praial 

mudava livremente possuindo uma assinatura dos processos hidrodinâmicos a que estavam 

expostas. Para eles, o estado praial resulta da resposta das características de quebra modal de 

onda, aspectos sedimentológicos predominantes do ambiente e da rugosidade do gradiente da 

plataforma continental interna.  

GUZA & INMAN (1975) foram um dos primeiros a sugerirem uma fórmula que 

expressasse e diferenciasse, em valores, os extremos dos estados morfodinâmicos. Eles 

propuseram através do parâmetro escalar de surfe (surf scaling parameter) que o estado praial 

varia conforme a razão entre a altura média de onda e a declividade da praia, onde é expressa 

na fórmula (4): 

 

𝜀 =
𝑎𝑏 .𝜔2

𝑔 .𝑡𝑎𝑛 2𝛽
      (4) 

 

Onde:  

ab = é a amplitude da onda na arrebentação (Hb/2); 

ω = é a frequência em radianos (2π/T, onde T é o período da onda); 

g = a constante gravitacional (9,81 m
-s
) e; 

tan β = o gradiente de declividade da praia/zona de surf. 

 

Para os valores encontrados de 𝜀 < 2,5 as condições da praia são reflectivas, enquanto 

que 𝜀 = 2,5 – 20, a praia apresenta estado intermediário e, por último, valor de 𝜀 > 20 

apresenta condições da zona de surfe dissipativa. 



R e n ê  J o t a  A r r u d a  d e  M a c ê d o  | 117 

 

Caracterização Morfodinâmica e Geoambiental da Praia de Maracaípe, Ipojuca - PE 

Partindo do parâmetro escalar de surfe, WRIGHT & SHORT (1984) conseguiram 

identificar os estados intermediários pela visível diferença observada entre eles, que foi pela 

morfologia inerente. Esses estágios ou estados morfológicos estão associados a diferentes 

regimes de ondas e marés e caracterizam-se por dois estágios extremos, dissipativo e 

refletivo, e quatro intermediários, barra e calha longitudinal - BCL (longshore bar and 

trough), barra e praia rítmica ou de cúspides - BPC (rhytmic bar and beach), barra 

transversal ou mega cúspides – BT (transverse-bar and rip) e terraço de baixa-mar – 

TBM (low tide terrace) (Figura 72). Ao estabelecer relações empíricas entre as variáveis 

estudadas (WRIGHT & SHORT, op. cit.), como: granulometria predominante dos sedimentos 

e parâmetros de onda, eles aplicaram o parâmetro adimensional de ômega (Ω), o qual 

incorpora ambas as características das variáveis. Este parâmetro de ômega foi proposto por 

DEAN (1973) e DALRYMPLE & THOMPSON (1977) na seguinte equação (5): 

 

𝛺 =
𝐻𝑏

𝜛𝑠 .𝑇
      (5) 

 

Onde: 

Hb = altura da onda na arrebentação; 

ϖs = velocidade média de decantação dos sedimentos na face da praia e; 

T = período médio das ondas.  
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Figura 72. Estados morfodinâmicos praiais. Adaptado de WRIGHT & SHORT (1984). 

  

Ainda, segundo WRIGHT & SHORT (1984), o estado modal da praia deve expressar 

o valor modal de Ω, ao passo que a variabilidade temporal do estado praial deve expressar a 

variabilidade temporal de Ω. Inicialmente, foi feita a identificação dos limites dos valores de 
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Ω que separam os extremos reflectivos e dissipativos dos estados intermediários. No ano 

seguinte WRIGHT et al. (1985), através de observações diárias durante seis anos e meio em 

um total de 1545 casos dos estados morfodinâmicos das praias do sudeste australiano,  

dispuseram um modelo de predição empírica para estados morfodinâmicos baseados no 

parâmetro de Ω. Com uma ampla base de dados obtida determinou-se os valores médios de Ω 

com relação ao estado da praia (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Relação média de equilíbrio entre estado da praia e valor médio de ômega 

(WRIGHT et al.. 1985). 
 

ESTADO 
ÔMEGA 

(Ω) 

DESVIO PADRÃO 

(σ) 

Reflectivo (R)       < 1,50 - 

Terraço de Baixa-Mar 

(TBM) 

2,40 0,19 

Bancos Transversais 

(BT) 

3,15 0,64 

Banco de praia de cúspide 

(BPC) 

3,50 0,76 

Banco de calha longitudinal (BCL) 4,70 0,93 

Dissipativo (D)       > 5,50 - 

 

 

Apesar dos esforços feitos pelos cientistas australianos, MUEHE (1998) ressalta a 

baixa correlação obtida nos estudos realizados na Austrália entre o valor de ômega e o estado 

da praia, no momento da observação. WRIGHT et al. (op. cit.) apresentou fatores que podem 

interferir no estado modal da praia e nos valores de Ω, como, grupos de ondas de altura 

maiores alternando com grupos de ondas menores, amplitude de maré e stress de ventos locais 

que circulam próximo a costa.  

 Deve-se levar em consideração que a maior parte dos estudos realizados por WRIGHT 

et al. (1979a, b, 1982a, b); WRIGHT (1981); WRIGHT (1982);  WRIGHT & SHORT (1984); 

WRIGHT et al. (1985) foram em praias de micromaré (< 2 m). MASSELINK (1993) em seu 

experimento demonstrou a importância de considerar a variação da amplitude de maré sob o 

perfil subaéreo da praia, pois o deslocamento da face de praia está sujeito ao movimento da 

maré. Do contrário ao que se esperavam, os efeitos sobre o perfil de praias de meso e 

macromarés são relativamente insensíveis a altura de onda. MASSELINK (1993a) ressalta 

ainda que o parâmetro relativo de maré considera a importância do swash e a deformação da 

onda em águas rasas sobre o perfil praial (shoaling). Logo, o parâmetro relativo de maré ou 

RTR (Relative Tide Range) é expresso na seguinte fórmula (6): 
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𝑅𝑇𝑅 =  
𝑇𝑅

𝐻𝑏
       (6) 

Onde: 

TR = variação média da maré de sizígia em metros e; 

Hb = altura significativa, em metros, das ondas na arrebentação. 

 

Destes estudos de interação da variação da maré com a morfologia praial 

MASSELINK & SHORT (1993) apresentaram a incorporação de um modelo conceitual 

(Figura 73) que classifica as praias com base no parâmetro adimensional de Ω e o parâmetro 

relativo de maré RTR.  

 

 
Figura 73. Oito estados praiais identificados como função do parâmetro adimensional de Ω e 

o parâmetro relativo de maré – RTR, do modelo de praia conceitual. Modificado de 

MASSELINK & SHORT (1993). 

 

 Mesmo com estes novos modelos, MUEHE (1998) aponta a dificuldade destes 

parâmetros em determinar o estado morfodinâmico no momento da observação. Isto decorre 

por haver baixa correlação entre a velocidade de decantação dos sedimentos da face de praia e 

o gradiente topográfico. Na tentativa de contornar este problema KLEIN (1997) propõe a 

substituição do parâmetro sedimentar (ϖs) pelo gradiente topográfico da face de praia (tan β), 

já que a declividade da praia é função do tamanho do diâmetro médio do grão (BASCOM, 

1951), ou seja, quanto maior a declividade, maior é a granulação dos sedimentos. A partir da 
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equação de KRIEBEL et al. apud MASSELINK (1993a), segundo o qual, a declividade da 

face de praia é expressa por: 

 

𝑇𝑎𝑛 𝛽 =  0,15𝛺−0.5     (7) 

 

Logo, têm-se o parâmetro de Ω da seguinte forma: 

 

Ω = 
0,0225

𝑡𝑎𝑛 𝛽2      (8) 

 

5.2.1 - Caracterização Morfodinâmica 

 

 Maracaípe apresenta diferentes tipos de estado morfodinâmico ao longo da praia. Pela 

observação visual e medidas da declividade da face de praia (Tabela 10) é possível identificar 

estes diferentes estados e fazer uma correlação com os parâmetros de Ω propostos por 

WRIGHT & SHORT (1984). O setor 1 possui um perfil com declive suave a moderado, 

segundo o gradiente de face de praia utilizado por SHORT (2006), com ondas de Hb baixa em 

boa parte do tempo, do tipo deslizante, logo, as características observadas presentes são de 

uma praia dissipativa a intermediária. O setor 2 e 3 apresentam características morfológicas 

idênticas e estão sobre condições hidrodinâmicas semelhantes, com ondas do tipo 

mergulhante e Hb acima de 1,2m. Estes perfis possuem um gradiente de declividade que varia 

de médio a alto chegando ficar suave em alguns momentos de baixamar, sendo assim, 

assumindo características de praias intermediárias a reflectivas. O setor 4, possui um perfil 

praial bastante suave e extenso composto por sedimentos de areia fina a muito fina. As ondas 

de baixo Hb < 1,0 m foram do tipo deslizante em quase todo o período observado, sendo 

assim, é apropriado atribuir características do estado dissipativo. 

 

Tabela 10 – Estados morfodinâmicos da praia de Maracaípe por observação in lócus. 

 Tipo Arrebentação Declividade (graus) Observação de Campo 

Setor 1 
Deslizante a 

Mergulhante 
Moderada a baixa (1.5º - 3º) Intermediário a dissipativo 

Setor 2 Mergulhante Moderada a alta (2º - 4º) Reflectivo a Intermediário 

Setor 3 
Mergulhante a 

Ascendente 
Moderada a alta (2.5º - 3.5º) Reflectivo a Intermediário 

Setor 4 Deslizante Baixa (0.5º - 1.5º) Dissipativo 
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O presente trabalho procurou identificar o comportamento morfológico durante os 

períodos seco e chuvoso através dos estados morfodinâmicos. Para a realização dos cálculos 

do parâmetro de Ω foi usada como referência a tabela de GIBBS et al. (1971), o qual, em seu 

experimento, apresenta os valores de velocidade de decantação (ϖs) dos sedimentos e sua 

relação com a esfericidade dos mesmos. Gibbs realizou experimentos em diferentes tamanhos 

de grãos em águas destiladas e marinhas com diferentes teores de sal e temperatura, para 

simular e entender os efeitos de sedimentação em condições naturais. Para o presente estudo, 

foi utilizada a tabela 6 de Gibbs em águas marinhas com salinidade de 20 e temperatura de 

30º C, o que corresponde à média de composição e temperatura das águas costeiras do litoral 

pernambucano. 

 Através da aplicação dos diversos modelos (GUZA & INMAN, 1975; WRIGHT & 

SHORT, 1984; MASSELINK & SHORT, 1993; KLEIN, 1997) que distinguem os estados 

morfodinâmicos, buscou-se fazer a comparação entre a observação de campo e os resultados 

apresentados pelos métodos, tendo em vista a eficácia de predição do estado morfodinâmico 

no momento da observação por estes modelos. 

 Os resultados podem ser vistos nas Tabelas 11, 12, 13 e 14, as quais apresentam os 

valores calculados para cada método discutido neste capítulo, bem como o índice de 

concordância, em porcentagem, com o estado observado in loco. Por exemplo, na 

classificação de GUZA & INMAN (1975), se o estado caracterizado em campo for dado 

como intermediário, para determinado mês, e o valor de ε equivalente ao estado dissipativo a 

concordância será de 0%, assim segue-se com os outros modelos. 
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Tabela 11 – Estados morfodinâmicos da praia de Maracaípe durante o período seco e chuvoso do setor 1. 

    

  SETOR 1 

Período 
MÉTODO GUZA & INMAN (1975) MASSELINK & SHORT (1993) KLEIN (1997) 

Mês/Ano Valor (ε) Classificação RTR Dean (Ω) Classificação Dean (Ω) Classificação 

Seco 

(Verão) 

Dez/2009 0,09 Reflectiva 4,10 1,64 

TMB/Cor. 

Retorno* 
2,94 

Terraço de 

Baixa-Mar 

Jan/2010 0,05 Reflectiva 3,01 1,25 

TMB/Cor. 

Retorno 
2,94 

Terraço de 

Baixa-Mar 

Fev/2010 0,72 Reflectiva 2,60 3,20 

Intermediária 

Embarreirada 
33,02 Dissipativo 

Chuvoso 

(Inverno) 

Jun/2010 0,47 Reflectiva 1,82 3,40 

Intermediária 

Embarreirada 
18,47 Dissipativo 

Jul/2010 0,67 Reflectiva 1,93 4,02 

Intermediária 

Embarreirada 
18,47 Dissipativo 

Ago/2010 0,25 Reflectiva 3,48 2,62 

Barra de 

Maré Baixa  
4,60 

Banco de Praia 

de Cúspide 

  
Concordância 

(%) 
16% x x 66% x 83% 

*TMB = Terraço de Maré Baixa/Correntes de Retorno. 
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Tabela 12 – Estados morfodinâmicos da praia de Maracaípe durante o período seco e chuvoso do setor 2. 

 

  SETOR 2 

Período 
MÉTODO GUZA & INMAN (1975) MASSELINK & SHORT (1993) KLEIN (1997) 

Mês/Ano Valor (ε) Classificação RTR Dean (Ω) Classificação Dean (Ω) Classificação 

Seco 

(Verão) 

Dez/2009 0,18 Reflectiva 1,82 2,97 

Intermediária 

Embarreirada 
4,60 

Banco de Praia 

de Cúspide 

Jan/2010 0,21 Reflectiva 1,50 3,72 

Intermediária 

Embarreirada 
4,60 

Banco de Praia 

de Cúspide 

Fev/2010 0,39 Reflectiva 1,25 4,79 

Intermediária 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Chuvoso 

(Inverno) 

Jun/2010 0,55 Reflectiva 0,86 6,50 

Dissipativa 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Jul/2010 0,49 Reflectiva 0,91 6,18 

Dissipativa 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Ago/2010 0,81 Reflectiva 1,24 6,80 

Dissipativa 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

  Concordância 

(%) 
33% x x 50% x 33% 
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Tabela 13 – Estados morfodinâmicos da praia de Maracaípe durante o período seco e chuvoso do setor 3. 

 

  SETOR 3 

Período 
MÉTODO GUZA & INMAN (1975) MASSELINK & SHORT (1993) KLEIN (1997) 

Mês/Ano Valor (ε) Classificação RTR Dean (Ω) Classificação Dean (Ω) Classificação 

Seco 

(Verão) 

Dez/2009 0,47 Reflectiva 1,26 4,96 

Intermediária 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Jan/2010 0,33 Reflectiva 1,29 4,37 

Intermediária 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Fev/2010 0,22 Reflectiva 1,51 3,30 

Intermediária 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Chuvoso 

(Inverno) 

Jun/2010 0,96 Reflectiva 0,82 8,03 

Dissipativa 

Embarreirada 
11,83 Dissipativo 

Jul/2010 0,43 Reflectiva 1,02 5,44 

Dissipativa 

Embarreirada 
8,19 Dissipativo 

Ago/2010 1,44 Reflectiva 1,45 4,82 

Intermediária 

Embarreirada 
74,31 Dissipativo 

  Concordância 

(%) 
33% x x 50% x 0% 
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Tabela 14 – Estados morfodinâmicos da praia de Maracaípe durante o período seco e chuvoso do setor 4. 

 

  SETOR 4 

Período 
MÉTODO GUZA & INMAN (1975) MASSELINK & SHORT (1993) KLEIN (1997) 

Mês/Ano Valor (ε) Classificação RTR Dean (Ω) Classificação Dean (Ω) Classificação 

Seco 

(Verão) 

Dez/2009 0,36 Reflectiva 2,73 2,13 

Intermediária 

Embarreirada 
18,47 Dissipativo 

Jan/2010 1,54 Reflectiva 3,62 1,07 

TMB/Cor. 

Retorno 
33,02 Dissipativo 

Fev/2010 0,62 Reflectiva 2,27 2,28 

Intermediária 

Embarreirada 
74,31 Dissipativo 

Chuvoso 

(Inverno) 

Jun/2010 1,87 Reflectiva 1,64 3,54 

Intermediária 

Embarreirada 
297,26 Dissipativo 

Jul/2010 0,71 Reflectiva 1,93 2,59 

Dissipativa 

Embarreirada 
74,31 Dissipativo 

Ago/2010 1,00 Reflectiva 2,90 3,07 

Intermediária 

Embarreirada 
33,02 Dissipativo 

  Concordância 

(%) 
0% x x 0% x 100% 
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5.2.2 - Considerações Sobre os Estados Morfodinâmicos dos Setores 

 

 É evidente que a caracterização morfodinâmica no momento da observação esta sujeita 

ao erro de interpretação do observador, principalmente no que diz respeito aos estados 

intermediários, pois estes apresentam características de ambos os extremos. WRIGHT & 

SHORT (1984) alertam que por haver essa miscelânea de morfologias num perfil praial de 

característica intermediária, estes exibem as mais complexas feições e assinaturas 

hidrodinâmicas. Ao longo de um perfil podem existir diferentes gradientes de declividade 

(e.g. foi observado no mês de outubro/2010 no setor 2 o estado intermediário de banco e calha 

longitudinal que apresentou uma declividade média a baixa ao longo do estirâncio).  

Além da observação visual in situ há também a baixa diagnosticidade de alguns métodos. 

WRIGHT et al. (1982c) apud WRIGHT & SHORT (1984) discutem sobre os processos que 

ocorrem além da plataforma interna em profundidades em torno de 20 m, ou seja, os 

processos que regem a morfodinâmica de uma praia não são restritos apenas a zona de surfe. 

No caso de Maracaípe, os diversos métodos aplicados para a praia foram importantes para 

determinação dos estados, pois, na medida em que houve uma baixa concordância de uma 

metodologia específica, outra complementava com índices porcentuais maiores. O estado 

observado em campo para o setor 1 foi de fato o mais complexo de se caracterizar dentre os 

demais setores, porque situa-se num ambiente praial bastante rico em aspectos 

geomorfológicos. Ao mesmo tempo em que a face de praia é moderadamente íngreme, em 

alguns momentos baixa, as ondas que incidem não ultrapassam 1m de altura na arrebentação, 

apresentando espraiamento rápido e curto, além das correntes de maré longitudinais. 

Morfologicamente, este setor apresenta estados intermediários do tipo TBM e dissipativo, 

sendo que as condições hidrodinâmicas observadas são de uma praia dissipativa com ondas 

deslizantes na maior parte do período estudado que dissipam sua energia nos recifes da 

plataforma interna adjacente. Logo, dentre os parâmetros utilizados, o que melhor identificou 

morfologicamente este trecho foi o proposto por KLEIN (1997). 

 Os setores 2 e 3, apresentaram dados semelhantes, confirmando as observações de 

campo, sendo caracterizados como praias reflectivas e intermediárias. Não obstante, para este 

trecho de praia intermediária em Maracaípe o parâmetro de Klein teve uma pior concordância 

em relação aos outros métodos. Talvez decorra pelo fato de que o gradiente de declividade 

possua um peso maior para determinação do estado na fórmula. Porém, praias intermediárias, 

como já mencionadas, podem apresentar face de praia com gradiente suave na baixamar 

enquanto que na preamar prevaleça face íngreme de praia reflectiva. O parâmetro RTR 
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proposto por MASSELINK & SHORT (1993) foi o que melhor se encaixou com a realidade 

observada para estes dois setores que apresentaram morfologias de cúspides e barras. 

 O setor 4, apesar de ter seu estado morfodinâmico melhor caracterizado nas 

observações de campo, sendo este dissipativo em todo o período analisado, foi o que revelou 

pior concordância entre os parâmetros RTR e ε. Sua peculiar localização, talvez tenha 

acarretado nesta discrepante caracterização morfodinâmica. Situado no pontal de Maracaípe, 

este setor recebe incidência obliqua das ondas que difratam nas pontas dos recifes. Apesar do 

cuidado ao medir o período de onda nesta porção da orla, pode ter ocorrido sobreposição de 

ondas, pois estas convergem em direção ao pontal. Frente a esta dificuldade, o método de 

Klein obteve 100% de concordância com os estados morfodinâmicos desta parte da praia.  
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para entender a dinâmica natural do ambiente praial, o presente estudo teve como 

maior enfoque os processos morfodinâmicos da praia de Maracaípe. Durante o período de 

trabalho, o monitoramento da orla ocorreu em duas perspectivas – (1) caracterização do meio 

natural e; (2) a relação entre as atividades humanas e este meio. 

De forma sistêmica, a caracterização geoambiental mostrou-se uma ferramenta 

bastante eficaz do ponto de vista descritivo, pois foi possível identificar como o processo de 

ocupação e uso da orla em Maracaípe interfere na dinâmica natural da praia. Vários pontos 

críticos observados podem ser assinalados como fatores alarmantes que põem em risco a 

faixa de praia, entre os quais citam-se o aterramento de uma pista local a poucos metros da 

pós-praia entre os setores 2 e 3, a ocupação desordenada  na pós-praia e a construção de um 

enrocamento a revelia no estuário. Já é visível uma diminuição da faixa de areia em alguns 

trechos da orla (setor 3 e 4) sendo necessária a reposição da pós-praia com tratores que 

retiram sedimentos do estirâncio, quando ocorrem eventos de maior energia hidrodinâmica. 

A análise da linha costa identificou que, entre 1998 e 2005, as medidas de variação de 

linha de costa podem não ser significativas por conta da margem de incerteza apresentar 

valores próximos das variações medidas nos transectos. Isto pode induzir a uma interpretação 

de uma linha de costa estável para aquele período monitorado. Mesmo assim, foi possível 

identificar a dinâmica sazonal de progradação e retrogradação de todos os setores se 

comparados os dois momentos (1979-1998 e 1998-2005). Os setores 1, 2 e 3, aparentemente, 

apresentaram linhas de costa ora retrogradando ora progradando logo em seguida, só sendo 

possível identificar a tendência de cada setor num período de tempo maior (1979-2005). Para 

o setor 4, os processos erosivos foram evidenciados pelas altas taxas de recuo que perduraram 

em todos os períodos estudados. Tendo em vista a complementação do conhecimento a cerca 

das mudanças sazonais da linha de costa bem como a morfologia dos setores de Maracaípe 

verificou-se a estabilidade da mesma. A linha de praia de Maracaípe ficou próxima a linha de 

equilíbrio estático e sua forma está intrinsecamente ligada à atuação dos recifes na difração 

das ondas. A exceção novamente ficou para a região do pontal onde o recuo verificado nas 

imagens aéreas confirmou a tendência erosiva. A comparação entre as fotos aéreas de 1979 e 

a imagem Quickbird 2005, revelaram que na primeira foto o pontal possuía uma linha de 

costa muito próxima do proposto pelo modelo de equilíbrio em planta e que esta feição foi 

sendo perdida com retrogradação da área indicando perda de suprimento de sedimentos. 
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Os aspectos sedimentológicos da área de estudo foram obtidos através das análises 

granulométricas, por meio destas foi possível identificar os processos de sedimentação que 

ocorreram na faixa de praia em curto prazo (um ano) permitindo a confecção de mapas 

provenientes das análises estatísticas dos sedimentos.  

O mapeamento do diâmetro médio ao longo da orla durante o período seco e período 

chuvoso, facilitou identificar os intervalos de tempo em que a hidrodinâmica local foi mais 

atuante nos processos de deposição e erosão de sedimentos bem como a relação entre o 

tamanho do grão e a declividade da praia. Nas porções mais extremas da orla, setor 1 e 4, a 

faixa de praia apresentou declividades baixas, principalmente o setor 4, onde as ondas 

arrebentam muito distante da face de praia. Os setores 2 e 3 apresentaram maior declividade 

em função do diâmetro médio dos grãos do estirâncio serem mais grossos. Do ponto de vista 

do grau de seleção dos grãos os setores que possuem pós-praia protegidas pela vegetação 

indicam que o agente selecionador sãos os ventos que sopram com velocidades constantes, 

como observou-se, no setor 2, setor 4 e em parte do setor 1. As porções da orla em que são 

expostas diretamente pelas ações das ondas apresentaram estabilidade nos valores de seleção 

do grão ao longo de todo o período (setores 2 e 3). Isto indica que a energia hidrodinâmica é 

um bom agente selecionador de grãos nas frações mais grosseiras. Os setores que não 

absorvem a energia total das ondas incidentes (setor 1 e 4) apresentaram uma maior 

divergência na seleção dos grãos, principalmente da face de praia. A ocorrência de 

sedimentos carbonáticos nas amostras do setor 1 e 4, onde a energia das ondas é menor, 

dificilmente  alterou os valores do grau de seleção. Implica então levar em consideração a 

influência das diversas fontes de sedimentos que influenciam no grau de seleção como: 

sedimentos oriundos da plataforma interna adjacente, sedimentos carbonáticos oriundos dos 

recifes naturais (carapaças e resto de corais) e sedimentos fluviais do estuário do rio 

Maracaípe.  

Os parâmetros de assimetria para os sedimentos dos quatro setores variaram bastante. 

A relação proposta por DUANE (1964) entre assimetria negativa, de identificar processos 

erosivos, e assimetria positiva, acresção, não foi obtida no presente trabalho. FRIEDMAN 

(1961) afirmou que em geral os sedimentos da face de praia apresentam assimetria negativa, 

o que também não foi observável para as areias de Maracaípe. Neste caso, foi possível 

identificar a relação dos processos deposicionais de sedimentos finos e grossos, com a 

esbeltez de onda e o estado morfodinâmico. Ou seja, os parâmetros propostos por DUANE 

(1964) de deposição de partículas finas, quando a assimetria for positiva, e grossas, quando 

negativa, corresponderam muito bem aos resultados deste estudo. 
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 A relação entre assimetria e grau de seleção também foi aplicada para tentar 

identificar as diferentes fontes de sedimentos para a praia. Posteriormente, fez-se a 

comparação dos resultados entre os setores permitindo reconhecer a influência do estuário no 

fornecimento de material sedimentar às praias adjacentes. O setor 4 foi o que apresentou grau 

de seleção dos grãos bastante dispersos, denotando que o estuário do rio Maracaípe 

apresenta-se como uma importante fonte de material sedimentar à praia adjacente. 

 Outra relação importante observada nos sedimentos praiais foi a baixa permeabilidade 

encontrada para todos os setores, em especial o setor 4, que sugere o estado erosivo associado 

as condições de permeabilidade e morfodinâmica da área, além do clima de swash possuir 

uma fase alta, ou seja, não ocorre refluxo. Para os setores intermediários (2 e 3) a 

permeabilidade foi um pouco maior que os demais e possui relação com as características 

granulométricas, como grau de seleção moderado e diâmetro médio. 

Nos estudos de morfodinâmica foram feitas duas análises: a dos perfis topográficos e 

os estados morfodinâmicos. Os perfis topográficos medidos em cada setor identificaram os 

momentos de maior dinâmica da praia. O setor 1 apresentou-se como o mais estável, com 

pequenas variações em seu volume. Sua tendência ao final do trabalho foi de acresção. O 

perfil 2 apresentou tendência progradante durante o período seco enquanto que no período 

chuvoso ocorreu erosão, respondendo as condições climáticas, sendo que no final do estudo, o 

volume se recuperou garantindo a estabilidade deste setor. O perfil 3 revelou uma série 

histórica progradante apresentando os maiores picos de perda durante o período chuvoso, no 

entanto, ao final do estudo, o perfil teve uma acresção da ordem de +30 m³/m acima do 

primeiro mês monitorado. O perfil 4 mostrou-se com uma tendência erosiva acentuada sem 

recuperação durante a realização deste trabalho. No mês de fevereiro de 2010, a perda de 

sedimentos foi da ordem de -26,26 m³/m continuando a tendência nos dois meses seguintes. 

Mesmo com uma longa tendência acrescional no período chuvoso, o volume ganho não foi o 

bastante para se recompor na série histórica, apresentando no último mês medido (dezembro 

de 2010) um volume da ordem de -19,17 m³/m em relação ao mesmo mês do ano anterior. 

Na definição dos estados morfodinâmicos foram utilizados três métodos diferentes 

para uma correlação com os estados observados em campo. O parâmetro que define os 

extremos morfodinâmicos (GUZA & INMAN, 1975) obteve o menor índice de concordância 

com o observado em campo, enquanto que o parâmetro RTR de MASSELINK & SHORT 

(1993) teve maior êxito em caracterizar os estados reflectivos e intermediários. O parâmetro 

proposto por KLEIN (1997) foi melhor em definir os estados extremos (reflectivo e 

dissipativo). Foi no setor 1 em que ocorreu maior dificuldade em identificar o estado modal. 
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A caracterização morfodinâmica dos setores 2 e 3 foi importante por descrever a dinâmica 

morfológica vista na avaliação histórica do volume dos perfis, pois estes apresentaram certa 

estabilidade. O setor 4 apresentou características dissipativas que concordam com a dinâmica 

local observada em campo. 

  Diante dos dados morfodinâmicos e geoambientais ficou claro que o setor 4 é o 

ambiente que apresentou maior vulnerabilidade à erosão. No entanto, não se deve deixar de 

prestar atenção aos demais setores da orla, pois o processo de ocupação irregular associado a 

outros tipos de intervenções podem ocasionar uma reação dos processos erosivos em cadeia. 

O processo histórico de ocupação da faixa litorânea pernambucana, associada à 

ausência de fiscalização assim como aplicação da legislação específica, agrava ainda mais a 

estabilidade da praia. Neste estudo foi possível observar que a linha de costa para os setores 1, 

2 e 3, não retrogradou significativamente, mas houve um avanço da ocupação sobre uma 

morfologia praial bastante dinâmica, a pós-praia. O que foi evidenciado em agosto de 2010 

(Figura 64) é só um exemplo do que pode ocorrer caso este modelo de ocupação perdure. 

Mas, se não houvesse casas e estabelecimentos comerciais sobre a faixa de praia haveria a 

necessidade de reposição da pós-praia? Obviamente que não. Critérios que estabeleçam o 

limite de ocupação da orla devem ser levados à risca. É recomendável que a zona edificante 

na praia de Maracaípe seja reavaliada pelos órgãos competentes do poder público para que a 

haja um ordenamento sustentável de ocupação, atendendo os interesses econômicos sem 

prejudicar ou minimizar os impactos sobre o ambiente praial. Frente à alta dinâmica morfo-

sedimentar, tanto no curto quanto no longo prazo, as medidas administrativas devem 

contemplar esta característica que é inerente às praias.  
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