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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa de forma integrada os aspectos geoambientais e a dinâmica costeira de 

curto e médio período da planície litorânea entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, litoral 

leste do Ceará, embasada na análise multitemporal da variação da linha de costa e mudanças 

morfológicas. Aplicou-se o geoprocessamento conciliado às características geoambientais, 

morfodinâmicas, hidrodinâmicas, aos processos eólicos, às ações antrópicas e à avaliação dos 

índices de vulnerabilidade à erosão. A área perfaz 15 km de litoral representada pelos Setores: 

1 - Praia Porto das Dunas; 2 - Abreulândia (COFECO) e Sabiaguaba; e 3 - Caça e Pesca e 

Praia do Futuro, além das desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó. Os aspectos metodológicos 

foram pautados em atividades de gabinete, campo, laboratório e análise integrada dos dados. 

Elaborou-se um monitoramento sazonal durante um ano (08/10 a 08/11). Geologicamente, a 

área está representada por dois domínios geológicos: unidade basal e planície costeira, ambas 

influenciam na dinâmica costeira das praias monitoradas, associadas às condições climáticas. 

O clima é tropical chuvoso, semiárido e apresenta forte irregularidade pluviométrica anual, 

com duas estações distintas, uma seca e prolongada e outra com precipitações curtas. Os 

dados modais de ondas revelam o predomínio do tipo deslizante, praias com relevos suaves e 

baixas declividades. A altura das ondas na zona de arrebentação apresentou valor médio de 

1,1m, variando de 0,9m a 1,2m. Os períodos de ondas assumiram um padrão sazonal, menores 

na estação seca e maiores na chuvosa, máximo de 15,9s e mínimo 6,1s. O estágio 

morfodinâmico do Setor 1 é dissipativo, no Setor 2 varia de dissipativo a intermediário e, por 

vezes, refletivo, e no Setor 3 predomina estágios intermediários a dissipativos com as maiores 

extensões dos perfis praiais. O balanço sedimentar confirma um estado que busca o equilíbrio 

entre os processos deposicional e erosional, entretanto com tendência erosional para os 

Setores 1 e 2, e deposicional para o Setor 3, corroborando com os volumes dos sedimentos e 

com a variação da linha de costa.  As taxas de avanço e recuo da linha de costa foram obtidas 

utilizando-se a extensão Digital Shoreline Analysis System para o software ArcGIS 10.0, 

integrando dados georreferenciados, entre os anos de 1972 e 2010. Da praia Porto das Dunas 

até a margem esquerda do rio Pacoti, definiu-se um estágio erosivo, taxa de variação média de 

-3,53m/ano e -17,67m em 5 anos; entre a foz do rio Pacoti e a praia da Abreulândia, 

observaram-se índices de erosão média de -0,31m/a e -2,18m em 7 anos; a praia da 

Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó apresentou tendência erosional média de           

-0,07m/ano e -2,59m, em 38 anos, caracterizando uma estabilidade nesse setor, 

provavelmente, devido ao cordão descontínuo de rochas de praia paralelo à costa; a Praia do 

Futuro apresenta uma tendência fortemente progradante, média de +1,43m/ano e +54,33m, 

em 38 anos. A análise da variação textural dos sedimentos de praia constatou o predomínio da 

fração arenosa ao longo dos 15 km de praias, predominando areia média, moderadamente 

selecionada, com frações mais finas nas praias do extremo NW e as mais grossas nas porções 

centrais. As características granulométricas são fortemente condicionadas pela influência dos 

agentes hidrodinâmicos, eólicos e meteorológicos, associados ao tipo, orientação e localização 

da praia e a proximidade e tipo da área fonte de sedimentos. Os perfis morfodinâmicos praiais 

estão associados à sazonalidade meteorológica, perfis de inverno nos períodos de transição e 

estiagem, e de verão no período chuvoso. A distribuição dos sedimentos ao longo dos perfis 

registra para o período chuvoso a predominância dos mais grossos nas áreas mais afastadas da 

linha de costa e mais finos na região subaquosa, ocorrendo uma inversão no período de 

estiagem. Três fatos são destacados para as velocidades dos ventos: desenvolvimento de um 

gradiente vertical ascendente, certa conformidade de comportamento das curvas traçadas em 

alturas diferenciadas e maiores velocidades na zona de pós-praia. Os rios Pacoti e Cocó 

apresentaram estreitamento da foz e erosão nas faixas praiais adjacentes; nas desembocaduras 

observou-se uma relação diretamente proporcional entre a faixa praial e os depósitos 



 

 

submersos, sugerindo que esses depósitos funcionam como suprimento de sedimentos para a 

faixa praial. Todos os fatores analisados condicionaram à evolução do litoral e foram 

relevantes para avaliar o grau de vulnerabilidade à erosão costeira, inferindo-se um grau 

muito alto para o Setor 1, alto a baixo para o Setor 2 e baixo a moderado para o 3, relacionado 

às feições e tipos de uso. O processo de urbanização está bastante acelerado e ocorre de forma 

desorganizada, sem levar em consideração as características e fragilidades dos ecossistemas, 

como a ocupação das zonas de by-pass, fato que influencia diretamente na sazonalidade 

natural de remoção e deposição de sedimentos arenosos, resultando no recuo da linha de 

costa, em razão da redução do aporte de sedimentos. Recomendam-se uma fiscalização mais 

rigorosa e a implantação de programas de monitoramento e ordenamento territorial nessa área, 

importantes ao equilíbrio dinâmico costeiro e à preservação de ícones da beleza cênica do 

litoral. 

 

Palavras-chave: Dinâmica costeira. Morfodinâmica praial. Erosão costeira. Análise textural. 

Vulnerabilidade à erosão. Geoprocessamento.  



 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the geo-environmental aspects in an integrated manner and the coastal 

dynamics of short to medium duration of the coastal plain between the Porto das Dunas Beach 

and Praia do Futuro Beach, East coast of Ceará state. It is based on multitemporal analysis of 

shoreline variation and morphological changes. This work applied the geoprocessing 

reconciled to geoenvironmental characteristics, morphodynamics, hydrodynamics, aeolian 

processes, anthropogenic actions and assessment indices of vulnerability to erosion. The area 

of investigation stretches 15 km of coastline represented by 3 sectors: 1-Porto das Dunas 

Beach; 2-Abreulândia (COFECO) Beach and Sabiaguaba Beach; and 3- Caça e Pesca Beach 

and Praia do Futuro Beach, in addition to the mouths of the Pacoti River and Cocó River. 

Methodologically, it wasguided by activities of staff, field, laboratory and integrated analysis 

of the data. Seasonal monitoring was elaborated during a year (08/10 to 08/11). Geologically 

the area is comprised of two geological domains: basal unit and the coastal plain, both of 

which influence the coastal dynamics of the beaches of interest-more specifically, those 

related to weather conditions. The climate is rainy and tropical, semi-arid, and features strong 

annual rainfall irregularity that characterize two distinct seasons: one with prolonged drought 

and another with short rainfall. The data wave modal reveal the predominance of sliding type, 

beaches with soft and low reliefs declivities. The height of the waves in the surf zone 

presented average value of 1,1m, ranging from 0,9 m to 1,2m. The wave periods follow a 

seasonal pattern, with smaller waves in the dry season and larger ones in rainy season 

(maximum of 15,9s and minimum of 6,1s). The morphodynamic stage is dissipative in Sector 

1, in Sector 2 ranges from dissipative to intermediary and, sometimes, reflective. In Sector 3 it 

predominates the dissipative to intermediary stages with the largest extensions of beach 

profiles. The sedimentary balance confirms a state seeking a balance between depositional 

and erosional processes, however with erosional trend for Sectors 1 and 2, and depositional 

trend for Sector 3. This corroborates with the sediment volumes and with the coastline 

variation. The rates of advance and retreat of the shoreline were obtained using the Digital 

Shoreline Analysis System, software for ArcGIS 10.0, integrating georeferenced data, 

between 1972 and 2010. From Porto das Dunas Beach to the left margin of Pacoti River it 

was set up an erosion stage on an average of – 3,53m/year and -17.65m in 5 years. Between 

the mouth of the Pacoti River and Abreulândia Beach erosion rates were observed, average of 

-0,31m/year and -2.18m in a period of 7 years. The area from Abreulândia Beach to the mouth 

of the Cocó River showed erosional average of -0.07m/year, -2,59m in a period of 38 years. 

This evidences stability in this sector, probably due to discontinuous cord beachrocks parallel 

to the coast. Praia do Futuro Beach has a strong progradational average of +1.43m/year, 

+54.33m in a period of 38 years. The analysis of textural variation of beach sediments noted 

the predominance of the sandy fraction over the 15 km of beaches with medium sand, 

moderately selected, with finer fractions on the beaches of the far NW and the thicker on the 

central portions. The grain size characteristics of this coastline is strongly conditioned by the 

influence of hydrodynamic, wind, and weather agents, associated with the type, orientation, 

and location of the beach as well as the proximity and type of sediment source area. The 

beach morphodynamic profiles are associated with weather seasonality, winter profiles during 

periods of transition and drought. Moreover, summer profiles are observed in the rainy 

season. The distribution of sediments along the profiles was recorded in the rainy season 

showing a predominance of coarse in the outlying areas of the coastline and the finest in 

subaqueous region. In the dry season the effect is inverse. Three facts are highlighted for the 

speeds of the winds: development of a vertical upward gradient, certain conformity of 

behavior of curves drawn in different heights, and speeds in the backshore zone. The Pacoti 

River and the Cocó River showed narrowing in the mouth and erosion on adjacent beach 



 

 

tracks. Furthermore, it was observed in the mouths a relationship directly proportional 

between the beach range and the underwater deposits, suggesting that these deposits act as 

sediment suppliers to the beach range. The factors analyzed have led to the evolution of the 

coast and were relevant to assessing the degree of vulnerability to coastal erosion. Resulting 

from this process was a very high degree to the Sector 1, high to low degree to the Sector 2 

and low to medium degree to the Sector 3, related to the features and types of use. The 

urbanization process taking place in the area is accelerated and unplanned. For example, it 

does not take into consideration the characteristics and weaknesses of ecosystems, such as the 

occupation of the by-pass areas. This latter has a direct influence on natural seasonality of 

removal and deposition of sandy sediments, resulting in the indentation of the coastline, due 

to the reduction in the contribution of sediments. Stricter supervision is recommended, and 

implementation of a monitoring programme and a spatial planning programme in this area are 

essential for the coastal dynamic balance. 

 

Keywords: Coastal dynamic. Morphodynamic beach. Coastal erosion. Textural analysis. 

Vulnerability to erosion. Geoprocessing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão urbana desordenada nas áreas costeiras é um problema conhecido em 

todo o mundo, com inúmeros exemplos de impactos de erosão costeira sobre cidades e 

balneários, além de perdas de importantes habitats de alta produtividade biológica. O 

crescimento populacional nessas áreas, cada vez mais próximo à linha de costa, vem 

desequilibrando a dinâmica costeira, ou seja, impedindo o processo natural e cíclico de 

retirada e reposição de sedimentos, intensificando os processos erosivos.   

Segundo dados da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicados em 2012 

pelo “Guia de Opções de Adaptação nas Zonas Costeiras à Atenção dos Decisores Locais”, 

metade da população mundial vive em áreas costeiras a menos de 50 km do mar. 

Economicamente são áreas de alto potencial urbanístico e turístico.  

Zonas costeiras estão incluídas entre os ambientes mais dinâmicos existentes em 

nosso planeta, área onde é possível observar a interface continente–oceano–atmosfera, e 

apresenta um equilíbrio dinâmico coordenado pelas variações energéticas dos processos 

naturais de diferentes escalas espaciais e temporais, com grande fragilidade e vulnerabilidade 

frente às intervenções antrópicas. 

Sob o ponto de vista estrutural, dentre os vários tipos morfológicos de regiões 

costeiras, as que apresentam formação geológica recente (pleistocênica e holocênica) são as 

mais sensíveis e dinâmicas. Incluem-se as planícies costeiras e seus subambientes: lagoas 

costeiras, lagunas, estuários, planícies fluviomarinhas, praias, entre outras. 

As praias representam sistemas transicionais, dinâmicos e sensíveis, em constante 

ajuste com as flutuações dos níveis de energia locais, e são produtos de um complexo sistema 

de forças e processos às quais estão sujeitas.  Elas atuam como uma zona tampão, protegendo 

a costa da ação direta da energia do oceano.  

Para uma melhor compreensão do contexto, Dolan  et al. (1978) definem linha de 

costa como a “linha que representa as bordas de um corpo d’água”. No entanto, as variações a 

que estão sujeitos esses ambientes aquáticos e suas interfaces fazem com que essa linha seja 

extremamente dinâmica, apresentando mudanças de posicionamento diárias, sazonais e de 

médio e longo período, sendo a definição de sua localização um pouco mais complexa.   

A posição da linha de costa é resultado de interações morfodinâmicas, controlada 

basicamente pelas características das ondulações geradas pelos sistemas meteorológicos e 
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pelo balanço hídrico e sedimentar resultante do aporte continental e marinho, os quais 

influenciam diretamente no seu avanço ou recuo. 

As áreas urbanas da faixa litorânea do estado do Ceará apresentaram um maior 

desenvolvimento a partir da década de 70, quando da implantação das primeiras ações de 

desenvolvimento, tanto governamentais quanto privadas, por meio de investimentos em 

infraestrutura viária, de serviços e comercial. Essas ações promoveram a intensificação do 

fluxo migratório para as regiões costeiras e a transformação do ambiente pela exploração e 

degradação dos recursos naturais, causando impactos ambientais significativos. 

Dentro deste contexto, a faixa de praia da Região Metropolitana de Fortaleza 

encontra-se notadamente inserida, sendo afetada por um número muito grande de fatores, 

alguns relacionados com as intervenções antrópicas na zona costeira (obras de engenharia, 

barramentos, drenagens, aterramento de praias, construção de espigões, muros de contenção, 

empreendimentos turístico-hoteleiros, segundas residências etc.), outros de origem natural e 

relacionados à dinâmica costeira (as flutuações do nível do mar, a influência da morfologia da 

antepraia nas ondulações, tectonismo, transporte sedimentar costeiro, dinâmica da zona de 

arrebentação, erosão costeira etc.). Entre alguns dos principais problemas ambientais 

agravados destacam-se a contaminação do solo e dos mananciais hídricos superficiais e 

subterrâneos, a deficiência de infraestrutura, a especulação imobiliária e o uso e ocupação 

desordenada dos ecossistemas (p. ex: praia Porto das Dunas, praia do Futuro e Beira-Mar). 

Nota-se que essas mudanças naturais e antrópicas, aliadas à falta de fiscalização e 

aplicação de leis que controlem seu uso e ocupação sem estudos prévios, provocam o 

desequilíbrio do ambiente praial, com a redução e/ou eliminação de algumas fontes de 

reposição de sedimentos que são transportados pela deriva litorânea, causando erosão costeira 

e degradação dos ecossistemas. 

 

1.1 Localização da área de estudo 

 

A área objeto desta pesquisa encontra-se inserida na zona costeira leste da Região 

Metropolitana de Fortaleza, localizada na carta topográfica Aquiraz (SA 24-Z-C-V), estado do 

Ceará, Brasil (BRASIL/ME/SUDENE, 1971), vide Figura 1, restringindo-se ao trecho que vai 

desde a Praia do Futuro (FIGURA 2) até a praia do Porto das Dunas (FIGURA 3).  
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Figura 1 – Localização da área de estudo.  

   
Fonte: Google Earth (2010). 
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Figura 2 – Vista panorâmica da Praia do Futuro, em 

frente à barraca Vira Verão.  

 

Figura 3 – Vista panorâmica da Praia Porto das 

Dunas.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010).  
** UTM – 560618E; 9587084S – 24M. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2010).  
** UTM – 5670977E; 9576268S – 24M. 

Tem como limites: a leste o Oceano Atlântico, a oeste os municípios de Fortaleza, 

Eusébio e Aquiraz, e a sudoeste e sul o município de Aquiraz (FIGURA 1), correspondendo 

às coordenadas geográficas apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Coordenadas da área pesquisada. 

Vértices Coordenadas Planas  

(UTM – Datum WGS84) 

Coordenadas Geográficas 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

1 9586271,407 557379,319 3° 44' 34.53" S 38° 28' 59.73" W 

2 9588424,161 560417,094 3° 43' 24.36" S 38° 27' 21.29" W 

3 9571288,532 570724,911 3° 52' 42.19" S 38° 21' 46.72" W 

4 9566032,518 565666,487 3° 55' 33.49" S 38° 24' 30.61" W 

5 9573101,507 559111,109 3° 51' 43.41" S 38° 28' 3.32" W 

Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

 

A região é bem servida por uma rede viária que tem como base as rodovias 

pavimentadas CE-040 ou a CE-025, ligando os três municípios, além de uma densa rede de 

estradas secundárias que cortam a área de estudo em todas as direções. 

 

1.2. Objetivos 

 

Neste tópico está descrito o objetivo principal desta pesquisa seguido pelos 

objetivos específicos. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa visa à análise integrada dos aspectos geoambientais e da dinâmica 

costeira de curto e médio período da planície litorânea entre as praias do Futuro e Porto das 

Dunas, trecho do litoral leste da Região Metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará, de 

forma a permitir a análise multitemporal da variação da linha de costa e compreender os 

processos morfodinâmicos, hidrodinâmicos, eólicos, sedimentológicos e antrópicos, gerando 

assim subsídios para o gerenciamento costeiro local. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Apresenta como objetivos específicos:  

 

a) Elaborar a base cartográfica e a compartimentação geológica/geomorfológica da área;  

b) determinar as variações dos estágios morfodinâmicos, em curto período, da faixa 

praial;  

c) executar a análise granulométrica da faixa praial;  

d) verificar a frequência percentual das correntes eólicas e quantificar o volume de 

sedimentos transportados na faixa praial;  

e) analisar a evolução espaço-temporal do posicionamento da linha de costa e a análise 

das variações geomorfológicas nas desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, em médio 

período;  

f) determinar o nível de vulnerabilidade à erosão do trecho litorâneo estudado. 

 

1.3 Apresentação dos capítulos 

 

O estudo apresenta-se em onze capítulos, constituídos por fundamentos teóricos, 

interpretações de dados primários de campo e laboratório. 

O Capítulo 1 aborda uma introdução geral ao estudo desenvolvido, a localização 

da área contemplada na pesquisa e, por último, o objetivo geral seguido dos objetivos 

específicos. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica dos contextos da formação e 

caracterização da zona costeira, planície litorânea, flutuações do nível do mar, plataforma 

continental cearense, sistema praial, processos costeiros envolvidos na modelagem da zona 
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costeira cearense (ventos, marés, ondas e correntes), aspectos relacionados com a erosão e 

progradação da linha de costa e vulnerabilidade da praia, objetivando a caracterização dos 

aspectos de natureza regional e local da costa cearense. 

O Capítulo 3 mostra os aspectos metodológicos empregados, utilizados no 

transcorrer da pesquisa, com seus materiais e métodos.  

O Capítulo 4 aborda a compartimentação e descrição dos aspectos fisiográficos, 

geológicos, geomorfológicos e paleogeográficos. A paleogeografia da zona costeira estudada 

é definida com base nas unidades litoestratigráficas presentes, considerando as características 

altimétricas, litológicas, sedimentológicas, tectônicas, geomorfológicas e posicionais 

geográficas em relação à linha de costa atual. Este Capítulo foi publicado em forma de artigo 

na Revista de Geologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), vol. 25, nº 1, em 2012 

(ANEXO A). 

O Capítulo 5 trata do estudo morfodinâmico de curto período da faixa litorânea 

(2010-2011), no qual foram desenvolvidas as seguintes atividades: compartimentação da área 

monitorada, levantamento dos parâmetros hidrodinâmicos, caracterização do tipo de 

rebentação, classificação dos estágios morfodinâmicos e análise volumétrica longitudinal do 

ambiente praial. 

No Capítulo 6 encontra-se organizado o estudo granulométrico da planície 

litorânea. Os resultados das propriedades texturais e parâmetros estatísticos das amostras de 

sedimentos coletados são apresentados segundo os pontos monitorados, sazonalmente. Este 

capítulo foi publicado em forma de artigo na Revista da Gestão Costeira Integrada, volume 

13(3), em 2013 (ANEXO B). 

No Capítulo 7 são expostas as características das correntes eólicas, no qual o 

monitoramento da frequência percentual e da capacidade de transporte do vento foi realizado 

por intermédio da utilização de anemômetro digital, biruta e armadilhas de retenção de 

sedimentos.   

No Capítulo 8 foi realizada a análise multitemporal da linha de costa em médio 

período (1972-2010), a partir da elaboração da compartimentação da área em quatro setores e 

suas análises foram desenvolvidas utilizando-se técnicas de geoprocessamento. Este capítulo 

foi publicado no volume 13(1) do periódico intitulado Revista da Gestão Costeira Integrada 

em 2013 (ANEXO C). 

No Capítulo 9 está descrita a análise das variações geomorfológicas nas 

desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, a partir da análise multitemporal de imagens de 

sensoriamento remoto e fotografias aéreas. 
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No Capítulo 10 são definidos os níveis de vulnerabilidade à erosão costeira das 

praias pesquisadas. 

O presente estudo encerra seu conteúdo com o Capítulo 11, sendo registradas as 

considerações finais em relação às etapas desenvolvidas e recomendações para pesquisas 

posteriores. 

A importância de estudar este trecho do litoral leste cearense remonta à 

necessidade de compreender as mudanças ocorridas durante sua evolução (física), em escalas 

decadais e anuais, e os processos naturais e antrópicos associados à dinâmica costeira local. 

Pretende-se com esta pesquisa obter informações relevantes que auxiliem na definição e 

caracterização dos processos geoambientais e na dinâmica do meio ambiente, ferramentas 

fundamentais para a estruturação do planejamento do seu capital natural, uso e ocupação do 

solo, buscando-se uma gestão sustentável da zona costeira. 

 

 



 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A zona costeira apresenta grande importância em termos socioeconômicos e 

ambientais e se caracteriza como um ambiente dinâmico e frágil frente a esses processos, fato 

que a coloca, atualmente, em constantes situações de risco, tornando-a um objeto de estudo 

que aborda a multidisciplinaridade de áreas científicas preocupadas com o seu 

desenvolvimento de forma sustentável. 

Guerra e Marçal (2006, p.95) explicam que: 

 
A necessidade da compreensão dos fenômenos naturais frente às incertezas e às 

regularidades, em um segundo momento, encaminhariam os estudos da natureza, em 

uma ótica mais complexa, a compreendê-la de maneira não fragmentada, 

considerando a sua dinâmica elevando ao entendimento do todo de forma sistêmica, 

conhecida como uma abordagem holística da natureza.  

 

Dentro desse contexto foi elaborada a fundamentação teórica desta pesquisa, no 

sentido de guiar o seu desenvolvimento, visando a abordar a totalidade dos processos e fatos 

e, consequentemente, a compreensão da dinâmica natural e sua interação com os ecossistemas 

e comunidades do entorno. 

 

2.1 Zona costeira 

 

De acordo com Resolução nº 01, de 21 de novembro de 1990, da Comissão 

Interministerial para Recursos do Mar (CIRM), a qual aprovou o primeiro Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), zona costeira é definida como: 

 

[...] a área de abrangência dos efeitos naturais resultantes das interações terra/ar/mar, 

leva em conta a paisagem físico-ambiental, em função dos acidentes topográficos 

situados ao longo do litoral, como ilhas, estuários e baías, comporta em sua 
integridade os processos e interações características das unidades ecossistêmicas 

litorâneas e inclui as atividades sócio-econômicas que se estabelecem. 

 

Vale ressaltar que o primeiro PNGC incumbia aos estados a delimitação de suas 

Zonas Costeiras, ao passo que o PNGC II, aprovado pela Resolução CIRM n
o.
 05, de 03 de 

dezembro de 1997, retirou dos estados tal função. Procedeu-se à delimitação da Zona Costeira 

utilizando-se os limites políticos para a faixa terrestre e as Linhas de Base estabelecidas de 

acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar territorial para a faixa 

marítima. 
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O PNGC II assim delimita a Zona Costeira no seu item 3: 

 
[...] 3. Área de abrangência do PNGC. 3.1. Zona Costeira - é o espaço geográfico de 

interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as 

seguintes faixas: 3.1.1. Faixa Marítima - é a faixa que se estende mar afora distando 

12 milhas marítimas das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a totalidade do Mar 

Territorial. 3.1.2. Faixa Terrestre - é a faixa do continente formada pelos municípios 

que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira, a saber: a) 

os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem desta classe, 

estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE); b) os 

municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões metropolitanas 

litorâneas; c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais 

litorâneas, que apresentem processo de conurbação; d) os municípios próximos ao 

litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem, em seu território, atividades ou 

infraestruturas de grande impacto ambiental sobre a Zona Costeira, ou ecossistemas 

costeiros de alta relevância; e) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não 

diretamente defrontantes com o mar, dada a relevância destes ambientes para a 

dinâmica marítimo-litorânea; e f) os municípios que, mesmo não defrontantes com o 

mar, tenham todos seus limites estabelecidos com os municípios referidos nas 

alíneas anteriores. 

 

Campos et al. (2003) definem zona costeira, do ponto de vista espacial, como 

sendo a estreita faixa de transição entre o continente e o oceano. Em relação ao ponto de vista 

da gestão, esses autores a apresentam como o palco onde se acentuam os conflitos de uso, 

aceleram-se as perdas de recursos e se verificam os maiores impactos ambientais, basicamente 

devido à grande concentração demográfica e aos crescentes interesses econômicos e pressões 

antrópicas. 

O desenvolvimento e a importância dessas zonas são expressos pela sua ocupação, 

vez que 1,2 bilhões de pessoas vivem nos primeiros 100 km de distância da linha de costa e 

nas altitudes inferiores a 100m e onde a densidade populacional é cerca de três vezes maior do 

que a média global (SMALL e NICHOLLS, 2003).  

Faz-se importante ressaltar a acepção de costa ou orla marítima, definida como 

uma unidade geográfica inclusa na zona costeira, delimitada pela faixa de interface entre a 

terra firme e o mar (MUEHE, 2006). 

A orla tem seus limites genéricos estabelecidos pelo Projeto Orla, Brasil/MMA 

(2006), Figura 4, como: 
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 Na zona marinha, a isóbata de 10m (assinalada em todas as cartas náuticas), 

profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência da 

variabilidade topográfica do fundo marinho, promovendo o transporte de 

sedimentos. Essa referência pode ser alterada, desde que, no caso da redução 

da cota, haja um estudo comprovando a localização do limite de fechamento do 

perfil em profundidades inferiores (pode ser ≥ 10m); 

 Na área terrestre, 50m em áreas urbanizadas ou 200m em áreas não 

urbanizadas, demarcadas na direção do continente a partir da linha de preamar 

ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por feições de 

praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, 

manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando 

existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 
Figura 4 – Limites genéricos estabelecidos para a orla marítima. 

 
Fonte: Projeto Orla, Brasil / MMA (2006). 

 

 

A zona costeira cearense possui uma linha de costa de 573 km, apresentando uma 

paisagem composta principalmente de praias arenosas, campos de dunas, estuários com 

manguezais, lagoas costeiras, falésias e tabuleiros, convivendo com um dos maiores 

adensamentos litorâneos do Brasil, com uma densidade demográfica de 252 hab/km
2
, segundo 

dados do Projeto Orla (BRASIL/MMA, 2006).  
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2.2 Planície litorânea 

 

A planície costeira ou litorânea, geossistema objeto desta pesquisa, apresenta uma 

extensão variada ao longo da zona costeira cearense. 

SUGUIO (2003, p. 11, 12) define planícies costeiras como: 
 

[...] as planícies costeiras são superfícies geomorfológicas deposicionais de baixo 

gradiente, formadas por sedimentação predominantemente subaquosa, que margeiam 

corpos de água de grandes dimensões, como o mar ou oceano, representadas 

comumente por faixas de terrenos recentemente (em termos geológicos) emersos e 

compostos por sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, lagunares, 

paludiais etc., em geral de idade quaternária. 

 

Bertrand (1972) define geossistema (FIGURA 5) como um complexo dinâmico, 

resultante da combinação do potencial ecológico (fatores geomorfológico, climático e 

hidrológico) e a exploração biológica (vegetação, solo e fauna), que deve apresentar um 

mesmo tipo de evolução morfogenética e a mesma degradação antrópica, mesmo numa 

análise temporal e evolutiva em curto prazo. Deste modo, o potencial geoecológico, a 

exploração biológica e a ocupação antrópica vão constituir dados instáveis com efetiva 

variação no tempo e no espaço. Por essa dinâmica interna, o geossistema não apresenta, 

necessariamente, uma homogeneidade fisionômica. Na maior parte dos casos, ele é formado 

por paisagens diferentes que, via de regra, representam os estágios de evolução do 

geossistema.  

As unidades paisagísticas fisionomicamente mais homogêneas constituem as 

unidades internas dos geossistemas e são concebidas como geofácies. Bertrand (1972) conduz 

a sua classificação de paisagem até microformas, denominando-as de “geótopos”, último nível 

da escala espacial, a menor unidade geográfica homogênea, cujas condições ecológicas são 

muitas vezes diferentes das dos geossistemas e geofácies nos quais eles se inserem. 

 

Figura 5 - Geossistema segundo Bertrand. 

 
Fonte: Bertrand (1972). 
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Dentre as feições que compõem a planície litorânea e que serviram de critério para 

definir os espaços homogêneos das geofácies, segundo Souza et al. (1994), serão consideradas 

as seguintes: faixa praial e terraços marinhos; campos de dunas móveis; dunas fixas e 

paleodunas; espelhos d’água lacustres, planícies ribeirinhas e planícies fluviomarinhas com 

manguezais. 

 

2.3 Flutuações do nível do mar 

 

Para se discutir sobre planície litorânea e seus geofácies, é importante ressaltar 

algumas informações sobre as variações do nível do mar que ocorreram fundamentalmente 

durante o Quaternário. Segundo Souza et al. (2005), como o Quaternário representa um 

período de tempo geológico relativamente curto (cerca de 1,8 milhão de anos), as evidências 

são suficientemente bem preservadas e mais numerosas, quando confrontadas com as de 

idades mais antigas, assim, representando um período excepcional, cujos eventos são 

comparáveis a eventos que ocorreram em toda a evolução geológica do planeta. Seu estudo 

pode também conduzir ao prognóstico dos acontecimentos futuros. O advento do Homem 

durante o Quaternário introduziu um novo agente dessas mudanças, cujo papel não pode ser 

desprezado em quaisquer reorganizações do ambiente terrestre. 

A reconstrução das flutuações do nível do mar na costa brasileira foi feita 

tomando como referência uma série de evidências sedimentológicas, tais como a geração de 

terraços marinhos posicionados sobre o nível atual de deposição e antigas gerações de rochas 

de praia (beachrocks), bem como evidências paleoecológicas, representadas por numerosas 

incrustações de vermitídeos, conchas de ostras e tocas de ouriços do mar, que se situam acima 

da atual zona de vida dos animais (SUGUIO et al., 1985). 

Os autores supracitados, baseados nestas evidências e em estudos detalhados da 

geomorfologia costeira, determinaram a evolução paleogeográfica da planície costeira 

brasileira e a reconstrução da curva de flutuação do nível do mar para o litoral leste brasileiro. 

Essas pesquisas indicaram a presença de três níveis de flutuações do nível do mar acima do 

atual, um primeiro nível denominado por Bittencourt et al. (1979 apud SUGUIO et al., 1985) 

como Transgressão Antiga, tendo ocorrido antes de 120.000 anos A.P., um segundo nível 

marinho alto, que ocorreu há aproximadamente 120.000 anos A.P., sendo denominado de 

Penúltima Transgressão, e uma Última Transgressão há 5.000 anos A.P., conhecida como 

Transgressão Flandriana. 
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Os eventos ocorridos antes de 120.000 anos A.P. não estão bem definidos e não 

há datações. Na transgressão de 120.000 anos A.P., o nível do mar atingiu entre +6 e +10 

metros, sendo sua idade obtida através de datações de corais pelo método de Io/U 

(Iônio/Urânio) (MARTIN et al., 1982 apud SUGUIO et al., 1985).  

O nível marinho alto mais recente apresenta uma melhor determinação em função 

de numerosas reconstruções de antigas posições do nível do mar efetuadas através de datações 

de radiocarbono (SUGUIO et al., 1985). O máximo desta transgressão aconteceu em torno de 

5.100 anos A.P., quando o nível do mar encontrava-se acima do atual, entre 3 e 5 metros 

(FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Curvas de variação do nível relativo do mar em vários setores do litoral brasileiro durante os 

últimos 7.000 anos A.P.: 1. reconstrução de níveis marinhos pretéritos; 2. terraços de construção marinha; 

e 3. idades de sambaquis. 

 
Fonte: Suguio et al. (1985). 
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O quinto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas), divulgado em 27/09/2013 na Suécia, indica que o nível do mar deve subir mais 

rapidamente até o final do século e a temperatura pode aumentar até 4,8 graus, fatos 

relacionados às emissões de gases poluentes que chegaram ao limite suportável. Quando o 

quarto relatório do IPCC projetava um aumento de 18 cm a 59 cm para a elevação do nível do 

mar, em 2007, muitos cientistas o consideraram conservador. O esboço do novo texto fala 

agora de uma margem entre 28 cm e 89 cm de aumento até 2100 (FIGURA 7). Uma mudança 

da escala de dezenas de centímetros na projeção não é pequena. A margem de erro para o 

cenário mais pessimista chega a quase um metro de altura, o que afetaria áreas habitadas por 

algumas dezenas de milhares de pessoas (IPCC, 2013). Ressalta, ainda, que a previsão para o 

futuro do planeta não é nada animadora, apontando 95% de certeza de que o homem está por 

trás do aquecimento global e que este fenômeno é inquestionável. 

 
Figura 7 – Previsões para o aumento do nível do mar até o final do século 21, segundo o quinto relatório do 

IPCC (2013). 

 
Fonte: IPCC (2013). 

 

No Brasil, a previsão levanta uma discussão sobre o futuro de milhares de cidades 

que ficam no litoral, cujas áreas mais vulneráveis já foram mapeadas por pesquisadores 

brasileiros. Em um planeta mais quente, o gelo derrete mais rápido, as moléculas da água se 

expandem e os oceanos avançam na direção dos continentes e dos países-ilhas. Quais serão os 

impactos sobre o nosso imenso litoral com mais de oito mil quilômetros de praias?  

O mais completo estudo já feito no Brasil, coordenado pelo professor Dieter 

Muehe, em 2006, sobre os impactos da elevação do nível do mar, revela que 40% das nossas 

praias são vulneráveis, e que manguezais, dunas, áreas de baixada e cidades densamente 

povoadas próximas de estuários, como Rio de Janeiro e Recife, oferecem menos resistência ao 

mar. “O Brasil tem vulnerabilidade ao longo de todo o litoral, de forma pontual”, alerta 

Muehe, e já existe uma recomendação do governo federal de que toda nova construção em 
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área urbana deve ficar a uma distância mínima de 50 metros da praia, exatamente do ponto 

onde termina a areia. Nas regiões desocupadas, a distância mínima deve ser de 200 metros 

(TRIGUEIRO, 2013).  

 

2.4 Plataforma continental cearense 

 

Coutinho (1976 apud BRANCO, 2003) realizou a compartimentação da 

Plataforma Continental do Nordeste do Brasil, levando em consideração as características 

morfológicas do substrato, as litologias presentes e a relação entre profundidade e fácies 

sedimentares, dividindo o sistema em: 

 

 Plataforma interna – corresponde à lâmina d’água com profundidades de até 20 

metros, onde o relevo apresenta-se pouco acentuado, com formação de 

extensas áreas planas e a presença pontual de colônias de recifes. A fauna 

caracteriza-se por pequenos foraminíferos bentônicos e algumas espécies de 

moluscos. 

 Plataforma média – representa a faixa marítima de profundidade compreendida 

entre as isóbatas de 20 a 40 metros, onde o substrato apresenta constantes 

irregularidades, com a formação de ondulações de altura representativa. 

 Plataforma externa – define a porção do sistema de plataforma continental 

localizada após a isóbata de 40 metros até o início do talude continental, 

caracterizada exclusivamente por sedimentos de natureza biogênica 

(fragmentos Halimeda e Lithothamnium). 

 

A plataforma continental cearense, em função de sua largura e profundidade, foi 

dividida em plataforma interna – delimitada pelas isóbatas de 0 a 20 metros, com predomínio 

da fácies essencialmente arenosa e plataforma externa – representada pela superfície oceânica 

situada entre a isóbata de 20 metros e a quebra da plataforma, com o predomínio da fácies 

organógena (FREIRE, 1985). 

Branco e Freire (1995) afirmam que a plataforma continental cearense possui uma 

largura média de 63 km, apresentando largura máxima de 101 km, na altura de Camocim, a 

oeste de Fortaleza, e mínima de 41 km, em Tremembé, município de Icapuí, a leste de 

Fortaleza. 
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Segundo Freire e Cavalcanti (1998), a evolução paleogeográfica da plataforma 

continental do estado do Ceará está relacionada com as variações do nível do mar registradas 

durante o Quaternário. A evolução dessa plataforma, segundo dados morfológicos e 

informações obtidas em outras áreas da plataforma continental brasileira, teve início no final 

do Pleistoceno, associada a eventos glaciais (máximo glacial), culminando com a transgressão 

holocênica subsequente (Transgressão Flandriana).  

Os registros de perfis sísmicos/batimétricos e os dados sedimentológicos da 

plataforma continental do Ceará revelam que a transgressão holocênica aconteceu na região 

em eventos lentos, descontínuos, interrompidos várias vezes por pequenas regressões. À 

medida que a transgressão progredia, areias transgressivas e/ou algas calcárias capeavam as 

superfícies erosivas formadas durante os eventos regressivos (FREIRE, 1985). 

Freire e Cavalcanti (1998), a partir da análise dos registros sísmicos e de perfis 

batimétricos, demarcaram três períodos de estabilização do nível do mar na plataforma 

continental cearense: 

 

 Primeiro Período – o período corresponde à estabilização ocorrida a 13.000 A. 

P., evidenciada na plataforma continental cearense pelo desenvolvimento de 

terraço, atualmente posicionado entre as isóbatas de 90 e 97 metros e recoberto 

por areias transgressivas e cascalhos biogênicos, correspondendo, portanto, ao 

nível de mar mais baixo na região.  

 Segundo Período – o período encontra-se associado à estabilização climática 

e/ou tectônica ocorrida há cerca de 11.000 anos A.P., sendo testemunhado na 

região pelo desenvolvimento de superfícies constituídas por topografia suave, 

recobertas por sedimentos de natureza biogênica, mapeadas entre as isóbatas de 

40 e 50 metros. 

 Terceiro Período – o período envolve eventos geológicos ocorridos em torno 

de 7.000 A. P., registrados no domínio da plataforma continental externa (entre 

as isóbatas de 23 e 35 metros), correspondendo, portanto, ao nível mais alto 

dos mares cearenses. 
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2.5 Ambiente praial 

 

 

As praias arenosas oceânicas constituem um dos ambientes mais dinâmicos da 

superfície do planeta, cujos depósitos sedimentares são ativamente retrabalhados por ondas, 

correntes e marés (SHORT, 1999). Komar (1976) inclui, ainda, uma área litorânea abaixo do 

nível médio do mar (profundidades variando de 10m a 20m), na qual as ondas de superfície 

exercem influência. Funcionam como importantes reservatórios de sedimentos, os quais são 

frequentemente alterados tanto pela ação marinha quanto pela antrópica. 

Vários trabalhos foram elaborados com o intuito de encontrar uma terminologia 

capaz de definir as diversas zonas do ambiente praial, entre os quais podem ser citados: 

EMERY (1960 apud MANSO, 1997); OTTMANN, 1967; SHEPARD, 1973; REINECK E 

SINGH, 1975; e SUGUIO, 1992. De uma maneira geral, estes autores dividem o perfil de 

praia, do continente em direção ao mar em: dunas, pós-praia, praia e antepraia. 

Nesta pesquisa será adotada a terminologia para ambiente praial baseada em Short 

(1999), a qual melhor se adequa às características morfológicas da área em estudo, 

representada na Figura 8, e que será descrita a seguir: 

 
Figura 8 – Perfil generalizado de uma praia apresentando suas divisões e os principais elementos morfológicos.  

 
Fonte: Short (1999). 

 

 zona de arrebentação (shoaling zone) é a área onde as ondas se tornam 

instáveis e quebram, gerando as zonas de surfe e espraiamento; 

 zona de surfe (surf zone) é a parte onde incidem as ondas resultantes da quebra 

na zona de arrebentação; 

 zona de espraiamento (swash zone) é a área onde ocorre a subida e descida da 

água na praia; 
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 dunas frontais (foredunes) - equivale às dunas situadas a partir da alta praia em 

direção à planície costeira e dispostas longitudinalmente em relação à linha de 

costa, constituindo importantes fontes de sedimentos arenosos para a mesma; 

 pós-praia (backshore) - situada acima da linha de preamar, compreendendo 

uma faixa relativamente estreita, atingida pela ação das ondas em ocasiões de 

tempestades ou marés excepcionais, podendo apresentar dunas, falésias e/ou 

outras feições morfológicas; 

 praia ou estirâncio (foreshore) - posicionada entre os níveis de maré alta e maré 

baixa, cuja largura pode variar de acordo com a ação das ondas e a 

granulometria dos sedimentos, sendo sempre côncava para cima, na sua maior 

porção, e mutável conforme o clima de ondas reinante; e 

 antepraia (shoreface) - compreende o ambiente submerso (zona de surfe) e a 

parte mais inclinada que se delimita com a praia ao longo do nível de maré 

baixa, no qual os processos litorâneos são mais atuantes, tendo em vista a ação 

da corrente longitudinal induzida pelas ondas. 

 

Para se entender como ocorre a distribuição, modificação e transporte dos 

sedimentos que compõem as praias, é necessário considerar os vários processos atuantes neste 

ambiente, tais como: as ondas, marés e correntes, que são considerados os fatores primários 

na modificação do ambiente praial, além do vento que também apresenta uma importante 

função. 

 

2.5.1 Processo eólico 

 

O vento atua como um importante agente geológico nos processos de 

sedimentação, transportando e depositando diariamente grandes quantidades de sedimentos, 

resultando em um elevado índice de feições (PETTIJHON et al. ,1987).  

Faz-se necessário o conhecimento dos fenômenos físicos inerentes às correntes de 

vento, destacando-se os processos de erosão, transporte e deposição, para a compreensão dos 

processos de construção e evolução dos depósitos eólicos costeiros. 

No ambiente costeiro, a atuação das correntes de ar começa a ser notada na zona 

de praia que, dependendo da relação estabelecida entre o diâmetro médio dos grãos e a 

velocidade do vento, dará início ao processo de remoção e transporte das partículas 
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desagregadas. Essas partículas, posteriormente, irão ser depositadas na superfície do pós-

praia, onde o desenvolvimento da cobertura vegetal ou estruturas antrópicas funcionam como 

anteparos naturais. 

As pesquisas relacionadas aos efeitos das correntes de ar sobre as partículas 

sedimentares (BAGNOLD, 1941; SARRE, 1988; RASMUSSEN e SORENSEN, 1999; 

SHAO, 2009; REGNAULD e LOUBOUTIN, 2002; WIGGS et al., 2004a e b; SORENSEN 

2004) mostram que a velocidade do vento diminui em função do atrito com a rugosidade do 

terreno e com a superfície dos grãos. Esse mecanismo gera um gradiente de velocidade que 

ascende gradativamente a partir de uma determinada altura, denominada por Bagnold (1941) 

como Z0, abaixo da qual ocorre uma paralisação da corrente de ar (FIGURA 9). 

 
Figura 9 - Gradientes de velocidades para ventos de intensidades diferentes. 

 
Fonte: Pethick (1984). 

 

A ação transportadora de partículas pelo vento, segundo os experimentos 

laboratoriais realizados por diversos autores (BAGNOLD, 1941; ALLEN, 1970; REINECK e 

SINGH, 1975; PETHICK, 1984; SARRE, 1988; DIJK E LAW, 1995; BUTTERFIELD, 1998; 

REGNAULD e LOUBOUTIN, 2002; CORNELIS e GABRIELS, 2003; BAUER et al., 2004; 

WIGGS et al. ,2004a e b), pode ser realizada por três mecanismos distintos: tração ou 

rastejamento, saltação e suspensão (FIGURA 10).  
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Figura 10 - Deslocamento de partículas por tração ou rastejamento (A), saltação (B) e suspensão (C).  

 
Fonte: Sígolo (2000). 

 

O início do transporte sedimentar eólico ocorre com o deslocamento horizontal de 

grãos, normalmente ocasionado por processos de rolagem ou rastejamento de partículas. A 

movimentação dos grãos ocasiona intensos momentos de colisão das partículas transportadas 

pelas correntes de ar e, consequentemente, a ascensão dos grãos menores. Essa nuvem 

constituída por partículas de menores diâmetros, dependendo da sua granulometria, atinge 

espaços de maiores velocidades de vento, passando a ser transportada em trajetórias 

parabólicas. A queda desses grãos, exclusivamente em função do seu peso, propicia uma nova 

fase de ascensão de grãos, originando um efeito multiplicador do fenômeno de saltação 

(SÍGOLO, 2000). 

O processo de transporte conhecido por suspensão limita-se aos grãos de baixa 

densidade (silte e argila) e pelo desenvolvimento de momentos de turbulência da corrente de 

ar, frequentemente posicionada abaixo da superfície Z0 (GIANNINI e RICCOMINI, 2000).  

As pesquisas desenvolvidas em relação à determinação das velocidades críticas 

necessárias para iniciar e determinar o tipo de movimentação dos grãos pelo vento mostram 

que estas aumentam com a granulometria dos sedimentos (SUGUIO, 1999). 

A proximidade do vento à superfície terrestre também influi em sua velocidade 

devido ao atrito da massa de ar com os obstáculos presentes (vegetação, construções, relevo 

acidentado etc.). Desta forma, observa-se que a velocidade do vento aumenta com o 

distanciamento da superfície (FIGURA 11), porém, a partir de determinada altitude, 

dependendo das condições locais, não mais ocorrem mudanças significativas (SÍGOLO, 

2000).  
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Figura 11 - Variação da velocidade do vento em função da distância do 

solo. 

 
Fonte: Sígolo (2000). 

 

Os resultados das experiências realizadas em túneis de vento por Bagnold (1941), 

associados às observações obtidas em campo, induziram a uma estimativa da velocidade de 

cisalhamento do vento em torno de 5 m/s (18 km/h), medida a 1 metro de altura. Essa 

velocidade torna-se, portanto, o fator responsável pelo início do processo de movimentação 

das partículas desagregadas, com diâmetros correspondentes à areia média. Entretanto, a 

velocidade necessária para manter essas areias em movimento atinge valores na ordem de 4,5 

m/s (14,4 km/h) (TOMAZELLI, 1990). 

Os estudos (HUNTER, 1977; FRYBERGER e SCHENK, 1981; TOMAZELLI, 

1990; WANG et al., 2003; FORMAN E PIERSON, 2003; TSOAR et al., 2004) mostram que 

o processo de deposição dos sedimentos transportados pelo vento acontece, principalmente, 

pela presença de obstáculos, naturais ou artificiais, posicionados ao longo de suas trajetórias. 

O desenvolvimento de cobertura vegetal na zona de pós-praia funciona como uma barreira 

natural ao aporte sedimentar eólico e, a partir da amortização das correntes de ar por essas 

superfícies, os grãos transportados tendem a ser depositados.  

Segundo Hunter (1977) e Fryberger e Schenk (1981), a deposição pode ocorrer de 

três formas: Deposição por queda livre de grãos; Deposição por avalanche de grãos 

(deslizamento e fluxo de grãos); Deposição associada à migração e cavalgamento de marcas 

onduladas: 

 

 queda livre de grãos (grain fall) – ocorre pela a deposição de grãos arenosos 

que se encontravam em suspensão. Estes, ao entrarem em zonas abrigadas onde 

o ar está sem movimento, perdem energia e experimentam uma queda livre; 
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 avalanche – esta deposição se processa ao longo das superfícies com elevada 

declividade, sempre que a acumulação de areia exceder ao ângulo crítico de 

repouso da areia seca (~34°). Tal processo pode se manifestar sob duas formas: 

a) transporte por fluxo de grãos (grain flow) - ocorre quando os grãos são 

transportados como um fluxo não coesivo com interação grão a grão (areia 

seca) e formam uma geometria muito característica de línguas arenosas; e b) 

transporte por deslizamento gravitacional (slide e slumping) - quando a areia 

apresenta um certo grau de umidade (coesão interna), o deslocamento se 

processa em declividade baixa, com os blocos arenosos coesos deslizando ao 

longo de uma superfície de cisalhamento bem definida; e 

 migração e cavalgamento – ocorre quando na superfície desenvolvem-se 

marcas onduladas (ripples de impacto), que migram sob condições de 

deposição, cavalgando umas sobre as outras, preservando, no final, as marcas 

onduladas sob a forma de um estrato. 

 

Reineck e Singh (1975) demonstraram que a atividade do vento é efetivamente 

maior para os processos de transporte e deposição e menor nos processos de erosão. 

A atividade erosiva das correntes de ar nos depósitos arenosos tem sido objeto de 

inúmeras pesquisas (MCKEE, 1979; DAVIES, 1980; TINLEY, 1985; TOMAZELLI, 1990; 

BROOKES, 2001; HESP, 2002), as quais utilizam o termo de blowout para este processo.  

De maneira geral, as estruturas erosivas das correntes de vento caracterizam-se 

pelo desenvolvimento de verdadeiros sulcos nas superfícies desnudas das dunas que, muitas 

vezes, chegam a ocasionar a segmentação do corpo dunar e a modelagem de uma nova feição. 

 

2.5.2 Ondas 

 

As ondas são o principal fator de modelagem das zonas costeiras. Quando chegam 

à praia geram um movimento resultante chamado corrente longitudinal que realiza o 

transporte de sedimentos e vai alimentando as faixas de praia da zona litorânea (MUEHE, 

2006). O comportamento das ondas é um parâmetro determinante no planejamento e 

construção de obras costeiras, como portos, obras de proteção da linha de costa, dentre outras 

estruturas costeiras (USACE, 1992).  

Existem diversos tipos de ondas, com diferentes origens que não necessariamente 

podem ser vistas pelo olho humano. As ondas observadas na superfície do mar, em geral, 
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resultam da tensão de cisalhamento do vento. A altura e o período das ondas variam em 

função da pista sobre a qual o vento sopra (fetch) e do tempo que o vento sopra em 

determinada direção. Ondas do tipo swell são aquelas que viajam para além da sua área de 

formação. Em águas rasas, as ondas sofrem processos distintos devido às influências da 

batimetria e/ou da morfologia costeira. São estes: refração e difração de ondas e as correntes 

de retorno (SOUSA, 2007). Esses processos são extremamente importantes para a 

caracterização dos índices de vulnerabilidade do ambiente praial à erosão. 

 

2.5.2.1 Caracterização do tipo de rebentação 

 

As ondas, ao se aproximarem da linha de costa, sofrem deformações, tornam-se 

instáveis e quebram. Wiegel (1964) classifica os tipos de rebentação de ondas em deslizante 

(spilling), mergulhante (pluging) e ascendente (surging), em dependência com a declividade 

da praia, por meio do coeficiente de rebentação (β), adimensional, representado pela Equação 

(1): 

 

β = Hb/ (gmT
2
)                                                                                                                         (1) 

 

Onde: 

β = coeficiente de rebentação 

Hb (m) = altura média das ondas 

g = gravidade (9,81 m/s
2
) 

m = declividade do perfil (adimensional) 

T (s) = Período médio das ondas 

 

Galvin Jr. (1968) acrescenta a essa classificação o tipo frontal (collapsing) 

(FIGURA 12). 
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Figura 12 – Principais tipos de rebentação. 

 
A linha tracejada representa o nível estacionário da água do mar e as setas o ponto de 

rebentação. 

Fonte: Galvin Jr. (1968). 

 

2.5.2.2 Classificação dos estágios morfodinâmicos do ambiente praial 

 

As ondas são determinantes nas variações morfodinâmicas sazonais do perfil, bem 

como no transporte de sedimentos. Nesse sentido, pesquisadores australianos (SHORT e 

HESP, 1982; WRIGHT e SHORT, 1984; WRIGHT et al., 1985) chegaram a um modelo que 

descreve a variabilidade espacial dos tipos de praia, por meio do Parâmetro de Dean (Ω), 

representado pela Equação (2), classificando-as em seis estados ou estágios morfodinâmicos, 

de acordo com a altura e período de ondas e o tamanho do sedimento (FIGURA 13). O 

conhecimento do comportamento morfodinâmico de uma praia específica permite o 

acompanhamento espaço-temporal de ciclos de erosão/deposição.  

 

Ω = Hb / Ws*T                                                                                                                         (2) 

Onde: 

Ω = Parâmetro de Dean = Parâmetro Adimensional Ômega 

Hb (m) = Altura média das ondas  

Ws (mm/s) = Velocidade de queda do grão  

T (s) = Período médio das ondas 
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Figura 13 – Configurações em perfil e planta dos seis estágios morfológicos de praia. 
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Fonte: Wright e Short (1984). 
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Short e Hesp (1982), Wright e Short  (1984) e Wright et al. (1985) caracterizaram 

a morfologia dos perfis praiais como dissipativa e refletiva, com variações intermediárias, 

correspondendo a estágios morfodinâmicos representados por processos deposicionais e 

hidrodinâmicos associados, conforme descritos a seguir: 

 as praias refletivas (R) (Ω<1,50) apresentam sedimentos que variam de areias 

grossas a médias, e são caracterizadas por arrebentação do tipo ascendente, 

ondas com pouca altura, constante reflexão de ondas, sem barras arenosas, 

perfil com grande declividade e reduzido transporte de sedimentos;  

 as praias intermediárias (1,50<Ω<5,5) subdividem-se em quatro tipos: Terraços 

de Baixa-mar (TBM); Barra Transversal (BT); Barra e Praia em Cúspide 

(BPC); e Barra e Calha Longitudinal (BCL). Apresentam areias médias a finas 

e têm relação com ondas e períodos de razoável amplitude, arrebentação de 

mergulhante à deslizante, presença de uma ou mais barras arenosas, circulação 

entre as células com correntes longitudinais, características de linhas de praia 

rítmicas e alto grau de mobilidade da praia; e 

 As praias do tipo dissipativas (D) (Ω>5,5) são compostas por sedimentos finos, 

ondas grandes e com baixa reflexão, barras múltiplas que atenuam a energia 

das ondas, extensa topografia de berma e arrebentação do tipo deslizante. 

 

Na costa do Ceará, merecem destaque os estudos sobre o papel transformador das 

ondas realizados por Morais (1980), Pitombeira e Morais (1974), Meireles e Morais (1996), 

Maia (1998), Magalhães (2000), Pinheiro (2000), Lehugeur et al. (2003), Pinheiro (2003), 

Sousa et al. (2006), Oliveira (2009) e Moura (2012).  

 

2.5.3 Marés 

 

As marés são elementos importantes a serem considerados no que tange ao 

transporte de sedimentos. Além disso, sua oscilação interfere na morfologia da costa, pois 

transfere as zonas de arrebentação, surfe e espraiamento sobre o perfil da praia (HOEFEL, 

1998) e interfere substancialmente nos ecossistemas costeiros, como nos estuários, por 

exemplo.  

Segundo Davies (1964), as marés se classificam como micro (<2m), meso (2 – 

4m) e macro (>4m); posteriormente, Hayes (1979 apud USACE, 1992) expandiu a 

classificação para: Micromaré (<1m), Baixa-mesomaré (1 – 2m), Alta-mesomaré (2 – 3,5m), 
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Baixa-macromaré (3,5 – 5m), Alta-macromaré (3,5 – 5m) e Macromaré (>5m). Segundo Pond 

e Pickard (1983), as marés podem ser classificadas de acordo com sua influência: maré diurna 

com regularidade de preamar e baixa-mar em um dia (24h); maré semidiurna, que apresenta 

duas preamares e duas baixa-mares em um dia, com discrepância pouco significativa na altura 

e duração dos ciclos; e maré mista, que também apresenta duas preamares e baixa-mares, 

porém com significativa diferença na altura e duração de cada ciclo. 

Em alguns casos, podem-se observar mudanças no tamanho da onda e na forma de 

arrebentação em função da oscilação de subida e descida da maré na zona de antepraia. Isso 

pode interferir na posição da arrebentação, culminando no aumento do montante de 

sedimentos jogados em suspensão pelas ondas a cada ciclo de maré (DUARTE, 1997). 

O conhecimento da força dominante no perfil, ou seja, se é controlado pelas ondas 

e/ou marés, é importante nos planos de ocupação, reordenamento territorial e implantação de 

obras de proteção em áreas costeiras (SOUSA, 2007). 

 

2.5.4 Correntes 

 

As correntes costeiras são consequência de parte da energia dissipada pelas ondas 

incidentes na zona de surfe. Entretanto, as correntes longitudinais (longshore currents) e 

correntes de retorno (rip currents) atuam na zona de surfe como ferramentas primordiais no 

transporte de sedimentos ao longo da costa e como agentes funcionais na modificação da 

morfodinâmica praial (CALLIARI et al., 2003). 

O ângulo formado com a costa em razão das transformações das ondas em águas 

rasas, fenômeno da refração de ondas, interage gerando um vetor de energia paralelo à linha 

de costa, denominado de corrente longitudinal ou corrente de deriva litorânea (LONGUET-

HIGGINS, 1970 apud MUEHE, 1996). A velocidade de uma corrente desse tipo varia em 

função do ângulo de incidência das ondas, sendo que ângulos superiores a 5º são suficientes 

para produzir velocidades muito significativas.  

Os movimentos de água e o transporte de sedimentos gerados pelas correntes 

longitudinais se dão dentro das zonas de arrebentação e surfe. Hoefel (1998) cita que o 

movimento gerado nesse tipo de corrente é intensificado da costa em direção ao oceano, 

alcançando seu ápice no meio da zona de surfe, ressaltando que esse movimento não 

ultrapassa a zona de arrebentação, visto que as correntes longitudinais são comandadas pelas 

modificações das ondas nessa zona.  
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Já as correntes de retorno (rip currents) ocorrem transversal ou obliquamente à 

linha de costa (FIGURA 14). São correntes superficiais formadas a partir do movimento de 

retorno das águas acumuladas na zona costeira que escoam através de depressões topográficas 

de uma barra ou pelo transporte de massas d’água em regiões longe dessas correntes 

(AAGAARD e MASSELINK, 1999). 

 
Figura 14 – Esquema mostrando o funcionamento de correntes de retorno (rip currents). 

 
Fonte: Guerra e Cunha (1994). 

 

As correntes de retorno, segundo Aagaard e Masselink (1999), atravessam a zona 

de surfe até extinguirem-se gerando células de circulação. O acúmulo de água entre a barra 

arenosa e a linha de praia faz com que essa água seja lançada em direção ao mar, gerando os 

canais de retorno. Essas correntes geradas por esse processo são chamadas de correntes 

convergentes ou correntes de alimentação (feeder currents), que geram e mantêm o vetor de 

energia que realiza o transporte de sedimento e massa d’água em direção ao mar. As células 

de circulação, onde a energia gerada pela corrente de retorno é dissipada, sofre forte 

influência das correntes longitudinais. 

 

2.5.5 Balanço sedimentar das praias 

 

Os trabalhos que se referem à natureza dos ciclos de praias têm sido baseados na 

realização de numerosos perfis topográficos, seguindo a tradição da “Escola Americana de 

Geomorfologia”, enquanto as informações referentes à topografia, sedimentologia e dinâmica 

de ondas empregadas para caracterizar a variabilidade de um perfil de praia, seguem um dos 
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mais promissores modelos, o da ”Escola Australiana de Geomorfologia”, com base, 

principalmente, nos trabalhos de Wright e Short (1984).  

Segundo Bird (1985), as mudanças que ocorrem nas praias resultam de variações 

na taxa de suprimento de várias fontes ou no modelo de perda de sedimentos (FIGURA 15). 

Essas variações podem estar associadas a diferentes fatores, incluindo-se as mudanças 

geomorfológicas ou modificações por atividades humanas. 

 

Figura 15 – Depósitos de ganho ou perda de sedimentos em praias, conforme a ação dos diversos agentes 

envolvidos. 

 
Fonte: Bird (1985). 

 

Bowen e Inman (1966) sintetizaram as principais fontes e perdas de sedimentos 

existentes em um balanço sedimentar litorâneo (TABELA 1).  



58 

 

 

Tabela 1 – Balanço sedimentar litorâneo. 

Fonte Débito Balanço 

Transporte de sedimentos por correntes 

ao longo da costa para a praia 

Transporte de sedimentos por 

correntes 

Deposição e erosão 

praial 

Descarga Fluvial Transporte eólico para a formação 
de dunas 

 

Erosão de costões Transporte de sedimentos para a 

plataforma continental 

 

Transporte de sedimentos da plataforma 

continental 

  

Transporte eólico para a praia   

Alimentação praial   

Fonte: Bowen e Ilman (1966). 

 

Segundo Muehe (1996), a existência de uma praia arenosa decorre do balanço 

entre o fornecimento e a retirada do material que a originou. Desta forma, o perfil transversal 

de uma praia apresenta variações de acordo com a acresção ou perda de sedimentos (areia), o 

qual se encontra regido pela energia das ondas, ou seja, de acordo com as variações entre 

tempo bom (engordamento) e tempestade (erosão). 

Nos locais em que o regime de ondas muda significativamente entre inverno e 

verão, a praia desenvolve perfis sazonais típicos de erosão e acumulação, denominados de 

perfil de inverno e perfil de verão (MANSO et al.,1995), respectivamente (FIGURA 16).  

 

Figura 16 – Variações sazonais do perfil de praia. (A) Situação de inverno.  (B) Situação de verão. 

 
Fonte: Manso et al. (1995). 

 

As pequenas ondas de verão movem areia da antepraia para o estirâncio/pós-praia, 

formando uma berma de verão, enquanto as altas ondas de inverno erodem os sedimentos 

praiais, acumulando-os sob a forma de barras (bancos), cuja configuração tende a ser revertida 

no verão seguinte (MANSO et al., 1995).  
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Durante todo o ano, a região costeira do estado do Ceará é caracterizada por 

temperaturas elevadas, em média 27,6ºC. Entre os meses de agosto e dezembro, período de 

verão (inverno no hemisfério norte), diminui a umidade e, consequentemente, aumentam a 

insolação e a velocidade dos ventos, acarretando, assim, ondas mais altas e de maior poder 

erosivo, resultando na praia uma morfologia de inverno. Já nos meses de janeiro a julho, em 

geral, esta condição climática se inverte, ocasionando temperatura e ventos mais amenos, 

acarretando ondas mais suaves e de menor poder erosivo, restaurando a morfologia das praias, 

apresentando um perfil de verão. 

 

2.6 Erosão e progradação da linha de costa 

 

Segundo Suguio (1992), o processo de erosão é definido como sendo, em geral, de 

origem natural, podendo atuar tanto em costas rasas como escarpadas. Entretanto, a erosão 

costeira também pode ser induzida por ações antrópicas. Por outro lado, o processo de 

progradação da linha de costa é definido como um mecanismo de avanço da linha costeira, 

mar adentro, geralmente relacionado à sedimentação por processos marinhos litorâneos e/ou 

fluviais (SUGUIO, 1992). 

Vários trabalhos que abordam os processos de erosão e progradação da zona 

costeira no Brasil e no mundo têm sido desenvolvidos, tais como: Komar (1983), Dias (1990), 

Carvalho et al. (1994), Morais (1996), Bird (1996), Muehe (1996), Maia at al. (1997); 

Pinheiro (2000), Muehe (2001), Martins et al. (2004),  Muehe (2005), Moura et al. (2007), 

Sousa (2007), Marino et al. (2012), dentre outros. 

Conforme os estudos de Souza et al. (2005), a erosão costeira é um processo 

decorrente do balanço sedimentar negativo que pode trazer como consequências para a praia a 

redução de sua largura, perda e desequilíbrios de habitats naturais, aumento das inundações 

decorrentes de ressacas, destruição de estruturas construídas pelo homem e perda do valor 

paisagístico e turístico da região.  

Segundo Bird (1985 e 1999), cerca de 20% das linhas de costa de todo o planeta 

são formadas por praias arenosas, das quais 70% estão em processo predominante de erosão, 

20% em progradação e os restantes 10% encontram-se em equilíbrio relativo. 

No Brasil, alguns estudos sobre os processos erosivos nas praias estão atestando 

este problema aos fenômenos naturais e/ou antrópicos, pois os mesmos podem interagir entre 

si o tempo todo no condicionamento da erosão, sendo difícil identificar ou mesmo 

individualizar o seu fator principal. Vide Quadro 2 (SOUZA et al., 2005). 
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Quadro 2 – Indicadores de erosão costeira. 

Indicadores de erosão costeira 

I – Pós-praia muito estreita ou inexistente devido à inundação permanente durante as preamares de sizígia 

(praias urbanizadas ou não). 

II – Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com diminuição da largura da praia em toda a 

sua extensão, ou mais acentuadamente em determinados locais dela (praias urbanizadas ou não). 

III – Erosão progressiva de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as praias, sem 

o desenvolvimento de falésias ou escarpamentos em dunas e terraços marinhos (praias urbanizadas ou não). 

IV – Presença de falésias com alturas de até dezenas de metros em rochas sedimentares mesozoicas, sedimentos 

terciários (Formação Barreiras) e rochas de praia pleistocênicas e holocênicas, e presenças de escarpamentos em 

depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as praias (praias urbanizadas ou não). 

V – Destruição de faixas frontais de vegetação de “restinga” ou de manguezal e/ou presença de raízes e troncos 

em posição de vida soterrados na praia, devido à erosão e soterramento causados pela Retrogradação/migração 
da linha de costa, ou por processos de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras) 

VI – Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia ou terraços marinhos 

holocênicos e pleistocênicos, sobre o estirâncio e/ou a face litorânea atuais, devido à remoção das areias praiais 

por erosão costeira e déficit sedimentar extremamente negativo (praias urbanizadas ou não). 

VII – Frequência exposição de “terraços ou falésias artificiais!”, apresentando pacotes de espessura até métrica, 

formados por sucessivas camadas de aterros soterrados por lentes de areias praias/dunares (contato entre a praia 

e a área urbanizada). 

VIII – Construção e destruição de estruturas artificiais erguidas sobre os depósitos marinhos ou eólicos 

holocênicos que bordejam a praia, a pós-praia, o estirâncio, a face litorânea e/ou zona de surfe. 

IX – Retomada erosiva de antigas plataformas de abrasão marinha, elevadas de +2 a +6 m, formadas sobre 
rochas do embasamento ígneo-metamórfico pré-cambriano a mesozóico, ou rochas sedimentares mesozóicas, 

ou sedimentos terciários (Formação Barreiras) ou arenitos praiais pleistocênicos, em épocas em que o nível do 

mar encontrava-se acima do atual, durante o final do Pleistoceno e o Holoceno (praias urbanizadas ou não). 

X – Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos da praia, em associação com 

outras evidências erosivas (praias urbanizadas ou não) 

XI – Presença de embaiamentos formados pela atuação de correntes de retorno concentradas associadas a zonas 

de barlamar ou centros de divergência de células de deriva litorânea localizados em local mais ou menos fixo da 

praia, podendo ocorrer também processos de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras) 

Fonte: Souza et al. (2005, p. 139). 

 

Para Morais (1996), a erosão costeira é iniciada quando o material erodido é 

levado da linha de costa em maior proporção do que é depositado. Segundo Souza et al. 

(2005), a erosão costeira é dividida em dois tipos: erosão natural e erosão antrópica. A erosão 

natural é resultado da sazonalidade dos regimes de ondas e da morfodinâmica das feições 

fisiográficas costeiras, constituindo um processo normal no equilíbrio sedimentológico e 

dinâmico nas diversas formas de intervenção. 

Muehe (2001) aponta como principais causas da erosão a intervenção do homem 

nos processos costeiros seguidos da urbanização da orla. Esta constatação é importante na 

medida em que se relega a erosão provocada por fenômenos naturais a um segundo plano, 

principalmente a decorrente de uma suposta elevação do nível do mar. 

As causas de erosão costeira são amplamente discutidas em nível mundial 

(BRUUN, 1962; BIRD, 1985) e nacional (SOUZA E SUGUIO, 2003; DILLENBURG et al., 

2004; DOMINGUEZ, 2007), sendo que dois importantes processos são apontados como 
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principais causadores do fenômeno: a elevação do nível do mar e o balanço sedimentar 

negativo.   

Para se classificar uma praia quanto às causas naturais e antrópicas, Souza (1997, 

1999, 2001), Dominguez (1999) e Souza e Suguio (2003) desenvolveram uma metodologia na 

qual se pode utilizar 13 itens que sintetizam as causas naturais e 7 as antrópicas, conforme 

elencados no Quadro 3 (SOUZA et al., 2005). 

 
Quadro 3 – Causas naturais e antrópicas da erosão costeira e efeitos e processos associados (continua). 

Causas naturais da erosão 

costeira 

Efeitos e processos associados 

1 Dinâmica de circulação 

costeira: presença de centros 

de divergência de células de 

deriva litorânea em 

determinados locais mais ou 

menos fixos da linha de 
costa e atuação do efeito 

“foco estável” 

Na zona de barlamar de uma célula de deriva litorânea, o processo erosivo 

é naturalmente predominante. Em um centro de divergência de duas 

células, o processo erosivo é mais intenso, podendo ocorrer fortes 

correntes de retorno e embaiamentos na praia. A ocorrência dessas células 

em locais mais ou menos fixos da praia foi destacado por Souza (1997) em 

São Paulo e por Calliari et al. (1998) na costa do Rio Grande Sul, onde o 

fenômeno gerado pela concentração de energia de ondas por processos de 

refração em certos trechos da linha de costa foi denominado “foco 
estável”. 

2 Morfodinâmica praial: 

mobilidade e suscetibilidade 

à erosão costeira 

Praias intermediárias têm maior mobilidade e variabilidade temporal 

devido á presença de correntes de retorno e barras submersas 

extremamente móveis, sendo, portanto, as mais susceptíveis à erosão. As 

reflexivas de alta energia (expostas) são mais susceptíveis à erosão do que 

as dissipativas de alta energia (estas apresentam alto estoque sedimentar no 

perfil submerso). Os locais de maior erosão são associados aos 

embaiamentos em praias intermediárias e dissipativas de alta energia. As 

dissipativas e reflexivas de baixa energia (abrigadas) são as mais estáveis e 

menos susceptíveis à erosão, exibindo baixa variabilidade temporal e 

espacial. 

3 Aporte sedimentar atual 

naturalmente ineficiente 
(continente, praia e fundo 

marinho adjacente). 

O aporte sedimentar constante equilibra o balanço de sedimentos na linha 

de costa, principalmente em situações de elevação do nível do mar. Se esse 
suprimento é ineficiente, haverá erosão costeira, seja pela ausência de 

grandes rios, pela eficiência de perdas ao longo da costa, ou pela retenção 

de sedimentos na plataforma continental e/ou campo de dunas adjacentes 

às praias. 

4 Presença de irregularidades 

na linha de costa: mudanças 

bruscas na orientação da 

linha de costa, promontórios 
rochosos e cabos 

inconsolidados. 

Quando essas irregularidades da linha de costa estão presentes, ocorre 

forte dispersão de sedimentos e erosão em certos trechos. Eles causam a 

interrupção local da deriva litorânea resultante, provocando: acumulação 

de sedimentos a montante dessas irregularidades e erosão a jusante, pois 
duas pequenas células de deriva litorânea de mesmo sentido são geradas; 

e/ou a dispersão de sedimentos rumo ao oceano devido à atuação de 

correntes de retorno. 

5 Presença de amplas zonas de 

transporte ou trânsito de 

sedimentos (by-pass) 

Em certos segmentos longos e retos da linha de costa, a zona de transporte 

da célula de deriva litorânea resultante é muito ampla, causando 

simultaneamente erosão e deposição de sedimentos, que pouco 

permanecem na praia, pois estão em trânsito contínuo. O resultado é, em 

geral, a erosão praial, principalmente quando outros fatores contribuem 

para um déficit sedimentar. 



62 

 

 

Quadro 3 – Causas naturais e antrópicas da erosão costeira e efeitos e processos associados (continuação). 

Causas naturais da erosão 

costeira 

Efeitos e processos associados 

6 Elevações do NM de curto 

período devido a efeitos 

combinados de fenômenos 

astronômicos, 

meteorológicos e 

oceanográficos. 

Esses fenômenos referem-se a variações horárias, diárias e sazonais 

definidas por Mesquita (2000). Ocorre a inundação de praias, dunas e parte 

das planícies costeiras e a migração de todo o perfil praial rumo ao 

continente, causando erosão severa na linha de costa e destruição de 

estruturas construídas pelo homem. 

7 Modificação da deriva 
litorânea devido á presença 

de desembocaduras fluviais 

(migração lateral e efeito 

“molhe hidráulico”), 

obstáculos situados na zona 

próxima à praia (barras de 

desembocadura fluvial, 

ilhas, parcéis, arenitos de 
praia e recifes), baías e 

desembocaduras lagunares. 

A migração de desembocaduras causada por correntes de deriva litorânea 
mais intensa do que o fluxo fluvial tem efeito erosivo direto sobre a linha 

de costa no sentido da migração. Quando o fluxo fluvial é mais intenso do 

que a deriva litorânea, ocorre o efeito “molhe hidráulico”, havendo forte 

acúmulo de sedimentos a barlamar da deriva litorânea e erosão intensa a 

sotamar (duas pequenas células são formadas). Os obstáculos costa-afora 

promovem fenômenos de difração e refração das ondas, induzindo à 

geração de pequenas células de deriva litorânea que convergem para uma 

zona de sombra atrás do obstáculo, que constituem excelentes armadilhas 
de sedimentos (tômbolos). Baías abertas no sentido da deriva litorânea e 

desembocaduras lagunares são também armadilhas de naturais de 

sedimentos, provocando déficit sedimentar nas praias a sotamar das células 

de transporte costeiro.   

8 Inversões bruscas de 

orientação na deriva 

litorânea causadas por 

fenômenos climático-
meteorológicos, com a 

passagem de ciclones 

extratropicais ou Anticiclone 

Tropical Atlântico (frentes 

frias estacionárias) e a 

atuação intensa do “El 

Niño/ENOS (El Niño-

Oscilação Sul)”. 

Eventos de “El Niño” alteram o regime de ventos e de ondas podendo 

causar inversão das correntes de deriva litorânea. Isto tem sido observado 

principalmente nas planícies costeiras e praias da costa leste e nordeste do 

Brasil (situação normal: de sul para norte; situação de “El Niño”: de norte 
para sul) e consequente erosão praial. Nas costas sul e sudeste, o “El Niño” 

parece não afetar a circulação costeira tão intensamente, a qual é mais 

sensível ás passagens de sistemas frontais estacionários (ventos e ondas 

provenientes de SSW/S-SSE), que podem gerar inversões no sentido da 

deriva litorânea resultante em certos trechos da linha de costa mais aberta. 

9 Efeitos primários da 
elevação do NM durante o 

último século, em taxas de 

até 50 cm/século ou 4 

mm/ano. 

O predomínio de erosão costeira é um dos principais efeitos de elevação 
do NM, provocando a retrogradação da linha de costa e a diminuição geral 

da largura das praias. Estruturas construídas pelo homem são 

constantemente destruídas. 

10 Estudos secundários da 

elevação de NM de longo 

período – Regra de Bruun: 

processos erosivos no perfil 

emerso da praia e deposição 
no perfil submerso e fundo 

marinho adjacente (perfil de 

equilíbrio) 

Estudos sobre as modificações no comportamento da batimetria da 

plataforma continental paulista, entre as isóbatas de 0 a 50m, mostram um 

deslocamento generalizado das isóbatas rumo ao oceano e a diminuição da 

declividade da plataforma continental no período de 1938 a 1994, 

sugerindo que parte das areias esteja sendo erodida da praia subaérea e 
transportadas e retidas no fundo marinho adjacente (zona próxima à praia e 

zona de transição). 

11 Evolução quaternária das 

planícies costeiras: balanço 

sedimentar de longo prazo 

negativo e dinâmica e 

circulação costeira atuante 
na época. 

A maior ou menor presença de sedimentos quaternários reflete se o 

balanço sedimentar foi negativo ou positivo e também o comportamento 

geral do transporte costeiro. Áreas que estiveram sujeitas à intensa erosão 

no passado ou á grande retenção de sedimentos por processos eólicos 

(grandes campos de dunas) têm atualmente baixo estoque de sedimentos 
disponível no sistema costeiro. 

12 Balanço sedimentar atual 

negativo originado por 

processos naturais 

individuais ou combinados. 

O déficit de sedimentos em uma praia pode ser causa e efeito dos 

processos erosivos. Todos os fatores naturais citados acima também 

induzem ao balanço sedimentar negativo nas praias. 
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Quadro 3 – Causas naturais e antrópicas da erosão costeira e efeitos e processos associados  (conclusão). 

Causas antrópicas da erosão costeira Efeitos e processos associados 

13 Retirada de areia de praias e dunas Causa erosão na praia local e em áreas vizinhas, alterando o 

balanço sedimentar das mesmas. 

14 Fatores tectônicos. Embora esses fatores não sejam ainda bem conhecidos na costa do 

Brasil, estudos realizados no Rio Grande do Norte sugerem que a 

neotectônica tem exercido papel fundamental na atuação de 

processos erosivos costeiros de longo período, condicionando em 

altos e baixos estruturais (horstes e grabens) a formação de falésias 

de até 15m de altura (áreas de localização dos horstes) e de baías 

em forma de zeta (grabens). Estas feições morfológicas, por sua 
vez, têm sido esculpidas pela erosão diferencial de sedimentos da 

Formação Barreiras associada a padrões de refração e difração de 

ondas de direção persistente (Diniz, 1998; Vital et al. no prelo). 

15 Urbanização da orla, com 

destruição de dunas e/ou 

impermeabilização de terraços 

marinhos holocênicos e eventual 

ocupação do pós-praia. 

Essas intervenções causam processos erosivos diretos, por 

eliminarem um dos estoques sedimentares da praia e interferem na 

articulação de correntes costeiras, principalmente durante as 

ressacas e preamares de sizígia em algumas praias. 

16 Implantação de estruturas rígidas ou 
flexíveis, paralelas ou transversais à 

linha de costa (em geral para conter 

ou mitigar a erosão costeira). 

Espigões (de pedra ou bolsa-roca), molhes, enrocamentos, guias-
corrente, canais de drenagem, anteparos e muros/muretas (pedra, 

concreto e outros materiais), gabiões e quebra mares interferem na 

circulação de correntes costeiras, pois modificam o ângulo de 

incidência das ondas, alteram o perfil praial e o regime sedimentar. 

Em geral, elas intensificam os problemas erosivos. Recifes 

artificiais implantados na plataforma continental interna rasa 

também podem modificar o clima de ondas, o padrão de refração 

das ondas incidentes e estacionárias, causando modificações no 
perfil praial. 

17 Armadilhas de sedimentos 

associadas à implantação de 

estruturas artificiais 

As estruturas artificiais não paralelas à linha de costa são efetivas 

armadilhas de sedimentos, pois interrompem as correntes de deriva 

litorânea, dividindo a célula original em duas células de deriva 

litorânea menores. Haverá acumulação de sedimentos à barlamar da 

estrutura (que na verdade passa a ser a zona de sotamar de uma das 

células) e erosão intensa à sotamar da estrutura (que passa a ser 

zona de barlamar da outra nova célula). 

18 Extração de areias fluviais 
(desassoreamento de 

desembocaduras e mineração) e 

dragagens em canais de maré na 

plataforma continental 

Alteram o balanço sedimentar regional e desencadeiam processos 
erosivos nos sistemas fluvial, estuarino e lagunar e nas praias. Por 

outro lado, podem aumentar o aporte de sedimentos no sistema 

costeiro, pelo menos momentaneamente. 

19 Conversão de manguezais, planícies 

fluviais e lagunares, pântanos e 

áreas inundadas em terrenos para 

urbanização e atividades antrópicas; 

mudanças no padrão de drenagem. 

Essas modificações causam desequilíbrios no balanço sedimentar 

regional, aumentando os processos erosivos no sistema costeiro e, 

consequentemente, nas praias. Além disso, muitos desses terrenos 

passam a ser susceptíveis a inundações.   

20 Balanço sedimentar atual negativo 
decorrente de intervenções 

antrópicas. 

O déficit de sedimentos em uma praia pode ser causa e efeito do 
erosivos. Todos os fatores antrópicos citados acima também 

induzem ao balanço sedimentar negativo nas praias.  

Fonte: Souza et al. (2005, p. 140, 141 e 142). 
* NM – nível do mar 

 

Muitos autores estudam o litoral do estado do Ceará em relação aos diversos 

impactos negativos decorrentes da erosão costeira, desde a década de 1970, como Morais 

(1996) e Albuquerque (2008) no município de Fortaleza, Pinheiro (2000) e Albuquerque e 

Pinheiro (2005) nos municípios da Caponga e Cascavel, Meireles e Morais (1994) no 
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município de Beberibe, Moura et al. (2007) no município de Caucaia, Branco et al. (2005) e 

Moura (2009) no município de Aquiraz, Moura (2012, 2013) nos municípios de Aquiraz, 

Fortaleza e Caucaia, dentre outros. 

 

2.6.1 Métodos para a caracterização dos processos erosivos 

 

Souza et al. (2005) e Mallmann (2008) propuseram alguns métodos, diretos e 

indiretos (QUADRO 4), para diagnóstico e quantificação dos processos erosivos.  

 

Quadro 4 – Métodos para diagnóstico e quantificação da erosão costeira. 

Método Tipo Princípios Vantagens Desvantagens 

Mapas 

Históricos 

Indireto Cálculo das distâncias 

entre duas ou mais 

linhas de costa 

multitemporais. 

Permite resgatar linhas 

de costa antigas e 

trabalhar em larga escala 

espacial, apresenta custo 

relativamente baixo. 

Apresenta erros decorrentes da 

imprecisão da linha de costa, 

da distorção dos mapas 

originais e das diferenças de 

datum; não permite avaliação 

de mudanças de curto-tempo. 

GPS Indireto Uso do GPS ou DGPS 
deslocando-se sobre a 

feição indicadora a 

bordo de um veículo ou 

transportado por 

operador. 

Constitui um método 
rápido e preciso; permite 

cobertura de longos 

segmentos de costa; 

apresenta custo 

relativamente baixo. 

Não permite o resgate de 
linhas de costa pretéritas. 

Imagens de 

Satélite 

Indireto Identificação da linha de 

costa e cálculo das 

distâncias entre linhas 
de costas de diferentes 

épocas sobre imagem 

registrada. 

Permite o estudo 

relativamente rápido de 

extensas áreas. 

Imagens de baixa resolução 

apresentam dificuldade de 

delimitar a linha de costa; 
imagens de alta resolução 

apresentam custo elevado. 

Indicadores 

de erosão 

Indireto Observação de 

indicadores de erosão e 

monitoramento da sua 

ocorrência espaço-

temporal. 

Constitui um método 

rápido simples e de 

baixo custo. 

Permite somente o diagnóstico 

e não a quantificação; deve 

preferencialmente ser 

integrado a outros métodos. 

Perfis 

topográficos 

Direto Obtenção de dados de 

altitude e distância 

Trata-se de um método 

simples e de baixo custo; 
permite diagnosticar 

mudanças de curto-

tempo, bem como um 

estudo tridimensional. 

Pontual, inviabiliza o estudo 

de áreas extensas; não permite 
resgatar informações 

pretéritas. 

Fonte: Mallmann (2008). 

 

A partir desses métodos e com base na identificação dos indicadores de erosão 

costeira, Souza (1997, 1999, 2001), Dominguez (1999) e Souza e Suguio (2003) elaboraram 

uma matriz de classificação de risco à erosão costeira para as praias do litoral brasileiro. 

Quadro 5 (SOUZA et al., 2005). 
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Quadro 5 – Matriz de classificação de risco à erosão costeira. 

Número total de 

indicadores de 

erosão costeira 

 

Distribuição espacial na praia 

 

> 60% 

 

41 - 60% 

 

21 - 40% 

 

< 20% 

10 a 11 Muito Alto Muito Alto Alto Alto 

7 a 9 Muito Alto Alto Médio Médio 

4 a 6 Alto Médio Médio Baixo 

1 a 3 Médio Médio Baixo Baixo 

0 Muito Baixo 

Fonte: Souza et al. (2005 p. 145). 

 

As modificações na posição da linha de costa decorrem em grande parte pela falta 

de sedimentos, provocados pelo esgotamento da fonte, principalmente da plataforma 

continental. O processo se dá pela transferência de sedimentos para os campos de dunas ou 

por efeitos decorrentes de intervenção do homem, principalmente construção de barragens ou 

obras que provocam a retenção do fluxo de sedimentos ao longo da costa. (MUEHE, 2006). 

A linha de costa é um elemento geomorfológico que apresenta alta dinâmica 

espacial decorrente de respostas a processos costeiros de diferentes magnitudes e frequências. 

Suas mudanças de posição são de natureza complexa, envolvendo diversos processos ligados 

às variações do nível do mar (em curto e longo prazo), balanço de sedimentos, movimentos 

tectônicos e reológicos, e antrópicos (CAMFIELD e MORANG, 1996). 

As praias arenosas são utilizadas pelo homem para diversos fins, destacando 

aqueles de natureza recreacional e turística. A crescente demanda por tais usos nos municípios 

litorâneos induz muitas vezes a um desenvolvimento sem planejamento, desconsiderando a 

natureza móvel e dinâmica da linha de costa. 

O mapeamento sistemático dessa linha e o acompanhamento de suas mudanças 

representam ferramentas para a geração de informações de grande valor para o planejamento e 

gerenciamento costeiro, pois fornecem subsídios para o estabelecimento de faixas de recuos 

(setback) da zona litorânea, permitem a determinação de áreas de risco de erosão costeira e 

contribuem também com informações para a implantação de obras de intervenção direta na 

linha de costa (guias correntes, molhes, engordamento de praia etc.) (ANDERS e BYRNES, 

1991; CROWELL et al., 1991). 

Estudos envolvendo a determinação das taxas de recuo de linha de costa vêm 

sendo realizados desde a segunda metade do século passado, utilizando para tal os mais 

diversos métodos de comparação cartográfica, medições diretas em fotografia aérea vertical, 

medições periódicas no terreno, técnicas fotogramétricas, utilização de imagens de satélite 

etc., visando, como resultado final, considerando a degradação da zona costeira, à obtenção de 
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previsões dinâmicas do comportamento da linha de costa (SHORT e TREMBANIS, 2004; 

CALHAGHAN et al., 2009).  

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 desses 

sistemas (TREBOSSEN et al., 2005, CHU et al., 2006).  

Nas últimas décadas, as técnicas de mapeamento da linha de costa têm 

apresentado grande evolução relacionada ao rápido avanço tecnológico, popularização dos 

sistemas de informação geográfica e cartografia digital, estendendo-se também às formas de 

obtenção de dados pela incorporação de novas tecnologias, tais como DGPS e Sensores Laser 

(LIDAR) (LEATHERMAN, 2003).  

  

2.7 Vulnerabilidade da praia à erosão costeira 

 

A discussão acerca de riscos, vulnerabilidade, impactos e ações mitigadoras no 

ambiente costeiro é assunto de importância mundial retratada nos trabalhos de Bush et al. 

(1999), Harvey (1999), Tagliani (2003), Pinheiro (2003) e Lins-de-Barros (2005). A 

abrangência do termo risco diz respeito ao entendimento de que os efeitos das atividades ou 

decisões de cunho individual ou coletivo podem apresentar resultados imprevistos.  

Segundo Lins-de-Barros (2005), o risco nas zonas costeiras é muitas vezes 

associado ao perigo do mar, das ondas ou das correntes, contudo não se pode esquecer das 

interferências antrópicas que podem vir a amenizar ou intensificar esses riscos. Nesse sentido, 

a autora supracitada considera que, nas diferentes abordagens, o risco está sempre associado à 

probabilidade de determinado perigo gerar danos à sociedade, sejam estes materiais ou para a 

saúde e para a vida humana.  

O termo vulnerabilidade engloba grande número de variáveis que perpassam 

temas que variam de ambientais a socioeconômicos, passando por culturais, dentre outros. 

Nesse sentido, o conceito de vulnerabilidade física é “o estado de fragilidade natural de 

determinada costa a eventos erosivos em curta ou longa escala temporal” (LINS-DE-

BARROS, 2005).  

De acordo com Moura (2012), o grau de vulnerabilidade de um ambiente litorâneo 

ou, mais especificamente de uma praia, é determinado a partir de deslocamentos da linha de 

costa, como também do equilíbrio e das características da mesma, sendo analisado o 
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comportamento com que um processo ou um componente do sistema sofre agressões do 

agente impactante. 

Mallmann e Araújo (2010) apresentaram uma proposta metodológica para estimar 

a vulnerabilidade de segmentos costeiros à erosão através de uma abordagem 

semiquantitativa, ferramenta importante no processo de gerenciamento costeiro, tendo em 

vista que possibilita o estabelecimento de áreas prioritárias para a gestão (QUADRO 6).  

 
Quadro 6 – Variáveis utilizadas para o cálculo dos índices de vulnerabilidade e seus pesos correspondentes. 

Descritores Pesos 

Condições Morfológicas 1 2 3 

Tipo de orla Abrigada Semiabrigada Exposta 

Largura da pós-praia Ampla (>70m) Média (30-70m) Estreita (<30m) 

Inclinação da pós-praia Íngreme (>30°) Moderada (5-30°) Suave (<5°) 

Diâmetro médio do grão* Areia grossa (0,5-1mm) Areia média (0,25-0,5mm) Areia Fina (0,125-0,25mm) 

Atributos Naturais 1 2 3 

Recifes paralelos à costa Presente - Ausente 

Manguezal Presente - Ausente 

Distância de foz de rio Distante Moderada (adjacências) Próximo (segmento) 

Dunas ou cordões arenosos Presente - Ausente 

Afloramento rochoso Ausente - Presente 

Influência Marinha 1 2 3 

Variação de maré Micro (<2m) Meso (2-4m) Macro (>4m) 

Tipo de arrebentação Deslizante - Mergulhante 

Largura da zona de surfe Ampla Média Estreita 

Praia recreativa na maré alta Sim - Não 

Altura significativa de onda* <0,5m 0,5-1m > 1m 

Processos Costeiros 1 2 3 

Indicadores de erosão Ausente - Presente 

Indicadores de acumulação Presente - Ausente 

Taxa anual de deslocamento de 
linha de costa ** 

> 0,5 m.ano-1 de -0,5 a 0,5 m. ano-1 
 

> -0,5 m. ano-1 

Influência Antrópica 1 2 3 

Urbanização do beach front Baixa (<30%) Moderada (30-70%) Alta (>70%) 

Tipo de construções Casas - Prédios 

Local onde a primeira faixa de 
construções está assentada 

 

Atrás da pós-praia 

 

Pós-praia Praia 

Estrutura de proteção costeira Ausente - Presente 

Taxa de crescimento demográfico* <10%. ano-1 10 a 20%. ano-1 > 20%.ano-1 

Fonte: Mallmann e Araújo (2010). 
* Dados obtidos ou calculados a partir de informações pré-existentes 
** Dados obtidos a partir de fotografias aéreas e caminhamentos com GPS (intervalo de 1961-2006) 

Demais dados: obtidos por medições e observações em campo 

 

A metodologia foi embasada nos estudos referentes ao tema (DAL CIN e 

SIMEONI, 1994; ESTEVES e FINKL, 1998; THIELER e HAMMAR-KLOSE, 1999; 

SOUZA e SUGUIO, 2003) associada à compilação de dados secundários e à sistematização 

dos dados coletados em campo. Os dados qualitativos e quantitativos são codificados em 

pesos proporcionais à sua influência sobre um Índice de Vulnerabilidade Global (IVG), que, 

por sua vez, é calculado a partir de cinco Índices Parciais de Vulnerabilidade (IPVs), 



68 

 

 

relacionados: à morfologia costeira, à presença de atributos naturais, à influência marinha, aos 

processos costeiros e a fatores antrópicos, listados no Quadro 6. 

Para integrar as variáveis, essas autoras escolheram uma abordagem 

semiquantitativa, na qual todos os atributos, qualitativos ou quantitativos, foram codificados 

em pesos (1, 2 e 3), de acordo com seu grau de influência sobre a vulnerabilidade da costa à 

erosão. Todos os dados referentes a cada segmento foram organizados em planilhas 

eletrônicas. Os índices parciais de vulnerabilidade foram calculados usando o algoritmo que 

consiste na raiz quadrada do produto das variáveis codificadas dividido pelo número de 

variáveis, conforme mostra a Equação (3).  

 

IPV = √ (v1 * v2 * v3 * ... vn) / n)                                                                                              (3) 

                         

Onde:  

v=variável 

n=número de variáveis. 

 

Essas autoras integraram os IPVs no índice global de vulnerabilidade (IGV) a 

partir do seu somatório, Equação (4). E, para expressarem a vulnerabilidade em percentual, os 

valores finais do IGV foram divididos por um denominador comum, representado pelo 

somatório dos valores máximos possíveis de cada IPV. 

 

IGV = ∑ IPVs                                                                                                                           (4) 

 

Os valores calculados resultaram em números adimensionais, logo, elas acharam 

necessário um tratamento estatístico para sua interpretação. A partir do resultado desta 

análise, calcularam os quartis e estabeleceram a relação com o nível de vulnerabilidade para 

cada um dos índices parciais (QUADRO 7). 

 

Quadro 7 – Relação entre os intervalos dos valores e os graus de vulnerabilidade. 

Intervalo Grau de vulnerabilidade 

[Valor mínimo – Primeiro quartil (25%)] Baixo 

]Primeiro quartil – Segundo quartil (50%)] Moderado 

]Segundo quartil – Terceiro quartil (75%)] Alto  

]Terceiro quartil – Valor máximo] Muito alto Muito Alto 

Fonte: Mallmann e Araújo (2010).  
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De acordo com o Projeto Orla (BRASIL/MMA, 2006), é possível analisar o tipo 

de orla, classificado em: abrigada, semiexposta e exposta, conforme características descritas a 

seguir. (FIGURA 17). 

 
Figura 17 – Esquema dos tipos de orla. 

 
Fonte: Projeto Orla - Brasil/MMA (2006). 

 

A Orla abrigada é um ambiente litorâneo constituído por golfos, baías, enseadas, 

estuários ou praias protegidas da incidência direta de ondas, com taxa de circulação restrita e, 

consequentemente, baixa taxa de renovação da água. Este tipo de orla raramente apresenta 

sistemas de dunas frontais desenvolvidas. Frequentemente exibe amplas planícies com 

presença de costões e/ou ecossistemas inundáveis do tipo marismas, manguezais, campos de 

gramíneas submersas, planícies lamosas, etc. Geralmente apresenta sedimentos de 

granulometria fina (areia fina e muito fina, silte e argila) e salinidade sujeita a flutuações 

acentuadas em função de sua maior interação com os sistemas continentais e da baixa 

dinâmica de origem marinha. Denota-se a presença de praias com formato 

predominantemente côncavo, típicas de litorais recortados e com face pouco ou não voltada 

para a direção de maior incidência da ação dominante dos ventos e ondas. 

A Orla exposta é constituída por costões rochosos ou praias oceânicas, com 

elevada taxa de circulação e renovação de água, geralmente caracterizada por praias abertas, 

com zona de arrebentação bem desenvolvida e presença frequente de sistemas de dunas 

frontais (que podem variar quanto ao nível de desenvolvimento e quanto à presença de 

vegetação fixadora). As praias apresentam formato de baixa concavidade, sendo mais 

retilíneas e de orientação normal à direção de maior incidência da ação dominante dos ventos 

e ondas, com sedimentos geralmente compostos por areia grossa, média e fina.  
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A Orla semiexposta apresenta características intermediárias entre as áreas 

expostas e abrigadas. O sistema tem similaridade com o de praias protegidas, porém o 

tamanho ou orientação da praia permite alguma ação hidrodinâmica periódica relacionada 

com fenômenos meteorológicos e/ou oceanográficos. Frequentemente ocorrem, nesse tipo, 

praias abertas para a entrada de baías ou de enseadas muito amplas, protegidas da ação direta 

dos sistemas frontais predominantes, apresentando comumente formato côncavo ou de baixa 

concavidade, com a presença de granulometria constituída por areia média a muito fina. 

Podem ocorrer trechos mais sujeitos à ação de ondas e praias mais protegidas em função de 

processos de refração e difração. 

Outra metodologia para caracterização da vulnerabilidade costeira foi proposta 

por Dal Cin e Simeoni (1994), na qual é associado o grau de urbanização e as intervenções 

antrópicas presentes na faixa costeira e pode oferecer uma análise do risco presente em cada 

trecho. Os autores caracterizam três graus de vulnerabilidade de praia: 

 

 Baixo – caracterizado por uma praia que possui pós-praia e estirâncio bem 

desenvolvidos e ausência de obras de contenção; 

 Médio – caracterizado por uma praia que apresenta uma frágil estabilidade, com obras 

de fixação no setor de pós-praia; e 

 Alto – caracterizado por uma praia com ausência de pós-praia, um reduzido estirâncio 

e com forte presença de estruturas de proteção. 

 

Várias abordagens metodológicas têm sido desenvolvidas e aplicadas na 

determinação do grau de vulnerabilidade de costas à erosão no mundo inteiro, entretanto, não 

existe uma padronização metodológica, e aquelas em aplicação ainda estão em fase de teste, 

necessitando de uma validação científica pelos pesquisadores.  

O conceito de vulnerabilidade não deve ser voltado somente para fatores 

ambientais físicos, comenta Sousa (2007), pois estes sofrem influência antrópica direta, logo, 

a mesma deve ser analisada a partir da síntese das interações socioambientais espacializadas 

em uma determinada área.  

Moraes (2007) elaborou uma proposta de classificação para a tipologia dos 

espaços praiais por nível de ocupação, parte integrante do Projeto Orla (BRASIL/MMA, 

2006), na qual apresenta subsídios para um projeto de gestão, buscando visualizar a área em 

foco na sua forma de ocupação, a ocupação sugerida nos critérios do projeto e a geração de 
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um modelo de ocupação futura. Esta classificação apresenta 13 tipos de praia, agrupadas em 4 

classes, caracterizadas no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Classificação das praias por níveis de ocupação (continua). 

Tipologia das Praias Elementos de Caracterização 

 

 

 

 

 

 

 

Praia 

Urbana 

1. urbana deteriorada Terrenos da beira-mar ocupados, alto adensamento de 

construções e/ou de população, paisagem totalmente formada 

com antropismo, altos níveis de contaminação. Exemplos: 

centros de cidades (médias, grandes, ou metrópoles), áreas 

portuárias, distritos industriais etc.; 

2. urbana  residencial ou 

turística adensada 

Terrenos da beira-mar ocupados por construções verticalizadas, 

alto adensamento de construções e população, paisagem 

totalmente formada com antropismo, alta contaminação. 
Exemplos: bairros residenciais metropolitanos ou de grandes 

cidades, centro de cidades turísticas etc.; 

3. urbana residencial ou 

turística 

Terrenos da beira-mar ocupados, médio adensamento de 

população, paisagem totalmente formada com antropismo, 

possível contaminação. Exemplos bairros residenciais de 

cidades grandes ou médias, centro de pequenas cidades 

turísticas etc.; 

4. suburbana consolidada Terrenos de beira-mar ocupados, médio adensamento de 

população, antigas áreas de segunda residência transformadas 
em residenciais, paisagem formada com antropismo, possível 

contaminação. Exemplos: fronteira urbana das metrópoles, das 

grandes e médias cidades; 

 

 

 

 

 

 

Praia 

Suburbana 

5. suburbana em processo de 

ocupação 

Terrenos da beira-mar não totalmente ocupados, baixa 

densidade de construções e/ou populações, indícios de 

ocupação recente, presença de vegetação, pois agem não 

totalmente formada com antropismo, baixo nível de 

contaminação. Exemplos: áreas de expansão de cidades médias, 

bairros em instalação etc.; 

6. suburbana com ocupação 

pouco adensada 

Terrenos da beira-mar pouco ocupados, baixa densidade 

populacional e de edificações, presença significativa de 

vegetação, paisagem com pouco antropismo, contaminação 

baixa ou inexistente. Exemplos: áreas semi-isoladas nos 

entornos de aglomerações urbanas, fronteira urbana de cidades 

médias ou pequenas etc.; 

7. de balneário consolidada Terrenos da beira-mar totalmente ocupados, população 

flutuante alta (alta densidade sazonal), predominância de hotéis 

e/ou segundas residências, paisagem com antropismo, possível 
contaminação. Exemplos: centro de balneários, bairros de 

condomínios em cidades turísticas pequenas etc.; 

8. de balneário em 

consolidação 

Terrenos da beira-mar não totalmente ocupados, população fixa 

pequena e sazonalidade na ocupação, predominância de 

segundas residências e presença de poucos equipamentos de 

turismo, pais agem ainda não totalmente com antropismo, 

presença de vegetação, contaminação baixa ou inexistente. 

Exemplos: áreas turísticas de ocupação recente, fronteira 

urbana de cidades pequenas etc.; 
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Quadro 8 – Classificação das praias por níveis de ocupação (conclusão).  

Tipologia 

das Praias 

Elementos de Caracterização 

 

 

 

 

Praia 

Rural 

9. rural Terrenos da beira-mar não ocupados ou com baixíssima ocupação, baixo 

adensamento populacional, presença de atividade agrícola, paisagem com 

pouco antropismo, presença de vegetação, contaminação baixa ou inexistente 

(com exceção de áreas de agricultura intensiva). Exemplos: praias de 

fazendas, de sítios. 

10. ocupada por 

população 
tradicional 

Terrenos da beira-mar pouco ocupados, com habitações rústicas, população 

pequena e semi-isolada, atividades de subsistência predominantes, gêneros 
de vida tradicionais, presença de vegetação original, baixo antropismo da 

paisagem, contaminação baixa ou inexistente. Exemplos: áreas indígenas, 

vilas caiçaras, remanescentes de quilombos etc.; 

11. isolada ou 

semi-isolada (sem 

ocupação) 

Terrenos da beira-mar não ocupados, inexistência de população residente, 

pois agem com alto grau de originalidade, inexistência de contaminação. 

Exemplos: praias desertas, áreas de difícil acesso etc.;  

 

 

Praia 

Plano 

12. de unidade de 

conservação 

Terrenos da beira-mar não ocupados ou de ocupação bastante seletiva e 

regulamentada, população fixa muito pequena ou inexistente, paisagem com 

alto grau de originalidade, inexistência de contaminação. Exemplo: parques, 
estações ecológicas etc.; 

13. em área de 

projeto especial 

(para plano) 

Classe virtual enquadrável em todas as outras, podendo se manifestar em 

qualquer situação; a existência do plano vai qualificá-la; área objeto de 

licenciamento. Exemplos: espaço de instalação de um porto, área deserta 

com empreendimento turístico de grande porte etc. 

Fonte: Moraes (2007). 

 

Diante de todo esse contexto, podem-se aplicar os estudos existentes para orientar 

ações na conservação de habitats e investimentos de engenharia na costa, bem como subsidiar 

o gerenciamento costeiro no que diz respeito à seleção de variáveis durante o monitoramento 

ambiental e ao planejamento do uso e ocupação adequados às condições naturais da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa visaram a um melhor 

entendimento da dinâmica costeira atuante em parte do litoral leste da Região Metropolitana 

de Fortaleza, consistindo desde o levantamento de dados e informações, em campo e em 

laboratório, à integração das informações (FIGURA 18), até a confecção de produtos 

cartográficos representativos das feições morfológicas, da sedimentologia, do transporte 

sedimentar eólico, da análise multitemporal de médio e curto período da linha de costa e 

vulnerabilidade da planície litorânea. 

 

3.1 Levantamento e análise da bibliografia pertinente à área em estudo 

 

Elaborou-se uma revisão sistemática dos levantamentos setoriais anteriormente 

procedidos sobre o tema e desenvolvidos em áreas similares e circunvizinhas, bem como 

pesquisas científicas desenvolvidas no litoral brasileiro que descrevem os processos 

morfodinâmicos e hidrodinâmicos e suas relações com as condições geoambientais, bem 

como trabalhos que abordam a variação da linha de costa, dentre outros.  

 

3.2 Levantamentos cartográficos e compartimentação geoambiental 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento de informações pertinentes aos 

domínios geológicos, geomorfologia, paleogeografia, sedimentologia e o cadastramento de 

dados cartográficos e aerofotográficos da área considerada, utilizando-se imagens Quickbird 

2003, 2004, 2008 e 2009, em alta resolução (INPE 2007 e 2008; IPECE, 2008). 

De posse desses produtos, foi confeccionado um mapa geológico unindo a 

fotointerpretação, cartografia digital e geoprocessamento, com uso do programa ARCINFO 

GIS 10.0 (2010). Os trabalhos de campo consistiram de reconhecimento preliminar das 

características geológicas e geomorfológicas superficiais da área e mapeamento geológico-

geomorfológico da zona costeira em escala 1:25.000, onde foram realizadas e descritas 

trincheiras e seções colunares estratigráficas de pacotes sedimentares em oito afloramentos. 

Os afloramentos foram localizados com auxílio de GPS (Global Positioning System), 

efetuando-se coleta de sedimentos e rochas, análise e descrição da estrutura dos pacotes 

sedimentares, espessura, granulometria dos sedimentos, morfoscopia, cor e composição 

mineralógica fundamental (QUADRO 9 e FIGURA 19). 



74 

 

 

Figura 18 – Fluxograma da metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2010). 

Objeto do Estudo: 
ANÁLISE INTEGRADA DOS ASPECTOS GEOAMBIENTAIS E DA DINÂMICA COSTEIRA DE 
MÉDIO E CURTO PERÍODO DA PLANÍCIE LITORÂNEA ENTRE AS PRAIAS DO FUTURO E 

PORTO DAS DUNAS, CEARÁ, BRASIL. 

Atividades de Gabinete Atividades de Campo Atividades de Laboratório 

ELABORAÇÃO TEXTO FINAL 

Análise Integrada dos Dados 

Levantamento bibliográfico, 
fotográfico e cartográfico 
 

Análise de imagens de satélites e 
fotografias aéreas utilizando-se 
técnicas de geoprocessamento 
 
Confecção de mapas, gráficos e tabelas 
 
Delimitação da área de pesquisa 
 

Estabelecimento dos pontos de 
monitoramento 
 
Interpretação dos dados em programas 
estatísticos 
 

 

Reconhecimento da área pesquisada 
 
Levantamento das unidades litológicas 

 
Perfis topográficos 
 
Georreferenciamento e registros 
fotográficos; 
 
Coleta de sedimentos 
 

Determinação dos parâmetros 
hidrodinâmicos; 
 
Monitoramento eólico 

 

 

Análise granulométrica dos 
sedimentos 
 

Cálculo do balanço sedimentar praial 
 
Cálculo do volume e da vazão 
volumétrica sedimentar do transporte 
eólico 
 
Cálculo das variações dos estágios 
morfodinâmicos 

 
Determinação dos índices de 
vulnerabilidade do litoral à erosão 
costeira  
 

 

Correlação dos dados de campo, de 
laboratório e levantamento 
bibliográfico 
 

Correlação e análise dos aspectos 
fisiográficos 
 

Análise e interpretação de imagens  

 

Análise e interpretação da 
caracterização granulométrica  
 

Análise e interpretação do transporte 
sedimentar eólico e do balanço 
sedimentar. 
 

Análise da evolução da linha de costa 
para médio e curto período e mudanças 

morfológicas 
 

Caracterização das praias monitoradas 
quanto à vulnerabilidade à erosão 
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Quadro 9 – Localização dos pontos de coleta na zona costeira do trecho Praia do Futuro – Praia Porto das 

Dunas, Ceará (*latitude e longitude=WGS84/SAD69/UTM 24). 

Ponto Estação Latitude* Longitude* 

1.  Depósito marinho praial – Praia da Sabiaguaba 9.583.130 562.835 

1.  Depósito eólico – Abreulândia (Dunas) 9.579.088 564.283 

2.  Depósito paludial – Rio Pacoti (Planície fluviomarinha) 9.576.299 564.349 

3.  Depósito flúvio-lacustre – Lagoa da Precabura 9.579.380 561.739 

4.  Rocha de praia - Praia da Sabiaguaba 9.582.435 563.292 

5.  Depósito aluvial – Rio Pacoti (Planície Fluvial) 9.570.014 567.049 

6.  Formação Barreiras – Abreulândia (Tabuleiro) 9.579.070 564.288 

7.  Vulcânica-Alcalina – Morro Caruru (Fonólito) 9.578.530 563.828 

Fonte: Elaborada pela autora (2010). 

 

A compilação dos resultados e a fotointerpretação final culminaram na confecção 

do mapa geológico-geomorfológico da zona costeira em estudo, contendo a estratigrafia e a 

paleogeografia. 

No contexto geológico, caracterizou-se a distribuição dos principais tipos de 

rochas que compõem a extensão territorial dessa área, agrupando-os em formações e 

identificando a cronolitoestratigrafia. 

As unidades geomorfológicas foram classificadas de acordo com a distribuição 

das principais feições do modelado do relevo. 

As condições climáticas foram analisadas com base na contextualização dos seus 

principais parâmetros, dando-se ênfase às condições termopluviométricas e aos seus reflexos 

sobre os climas regionais e locais. 

Os solos foram sumariamente caracterizados por classes dominantes nas suas 

diversas associações e de sua distribuição, conforme a base geológico-geomorfológica, 

compondo um esboço morfopedológico. 

As principais unidades fitoecológicas foram delimitadas com base em critérios 

fisionômicos e florísticos, principal evidência das interações geoambientais e onde seu grau 

de conservação subsidiou a compreensão da dinâmica do meio ambiente ou estado de 

degradação dos geossistemas. 

A partir da fotointerpretação sobre as imagens orbitais e da análise do acervo 

cartográfico temático oriundo de levantamentos sistemáticos dos recursos naturais, foram 

definidas, preliminarmente, as unidades geoambientais, dentro de um modelo geossistêmico.  
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Figura 19 – Mapa de localização dos pontos de coleta na zona costeira do trecho Praia do Futuro – Praia Porto 

das Dunas, Ceará.  

 
Fonte: CEARÁ/SEMACE (2004). 
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As unidades geoambientais foram analisadas à luz de suas características 

genéticas e daquelas relacionadas à interação com o meio ambiente, adotando-se a abordagem 

metodológica integrativa, na qual são incluídas as condições hidroclimáticas e morfo-

pedológicas recobertas, primariamente, por fitofisionomias características, permitindo a 

verificação dos padrões paisagísticos similares.  

Esses Geossistemas são compostos, essencialmente, pelo mosaico de solos e pela 

cobertura vegetal e, considerando-se a análise geológica/geomorfológica como elemento de 

importância fundamental, foram delimitados e descritos, adotando-se uma abordagem 

sistêmica, fundamentada nas concepções metodológicas da Teoria Geral dos Sistemas 

(BERTRAND, 1972; BERTALANFFY, 1975; TRICART, 1977) (FIGURA 05) 

 

3.3 Coleta de dados hidrodinâmicos 

 

Os dados hidrodinâmicos corresponderam a levantamentos referentes às ondas de 

gravidade, com medições de altura na rebentação (Hb) e período (T), tendo-se como 

instrumento de apoio mira, nível e bússola, de acordo com a metodologia de Bascon (1964) e 

Lanfredi e Framiñan (1986).  

 

 Coleta de informações de ondas 

  

A altura das ondas na zona de arrebentação (Hb) foi medida pelo método simples 

(diferença vertical entre a crista e a cava da ondulação), utilizando-se uma mira posicionada 

verticalmente na zona de espraiamento, localizada no estirâncio inferior. Procurou-se alinhar a 

crista das ondas com a linha do horizonte, determinando-se a sua altura. Através da medição 

de dez ondas consecutivas foi obtida a altura média (FIGURA 20). 

Para a determinação do período das ondas (T), foi observada a passagem de dez 

ondas consecutivas por um mesmo ponto fixo, durante 60 segundos, medindo-se com um 

cronômetro e tirando-se a média em seguida. 

Os ângulos de incidência foram identificados com o auxílio de uma bússola e os 

aparelhos topográficos utilizados em campo. Posteriormente, obteve-se uma média, 

distinguindo a predominância do tipo de ondas, swell (>10s) ou sea (entre 4s e 9s). 

O tipo de rebentação de onda foi determinado por intermédio do cálculo do 

coeficiente de rebentação proposto por Galvin Jr. (1968), conforme Equação (1) descrita no 

Capítulo 2. 
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Figura 20 – Obtenção da altura de onda em campo. 

 
Fonte: Moura (2012). 

 

 A declividade da face de praia foi obtida por meio da relação entre a altura e o 

comprimento de cada perfil praial, gerada no Programa Grapher® 8 for Windows - Golden 

Software Inc. 

 

3.4 Verificação das variações dos estágios morfodinâmicos da faixa praial em curto 

período. 

 

As variações dos estágios morfodinâmicos em curto período foram caracterizadas 

por meio do levantamento de perfis topográficos transversais à face de praia, sazonais 

(período de estiagem, de transição e chuvoso), estendendo-se do pós-praia à antepraia 

superior, na maré de sizígia, em pontos previamente estabelecidos ao longo da área estudada 

(FIGURA 21).  

 
Figura 21 – Caracterização de atividades realizadas em campo. 

 
Fonte: Moura (2012). 

 

Os dados levantados foram tratados utilizando-se o programa computacional Surfer for 

Windows, versão 10.0 (2011). 
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A classificação morfodinâmica das praias pode ser feita com base em vários 

parâmetros, que em sua maioria se baseiam na altura e período da onda e no declive da praia 

(e.g surf scaling parameter de MASSELINK e HUGHES, 2003). Neste estudo optou-se por 

utilizar a classificação proposta por Short e Hesp (1982) e Wright e Short (1984), que também 

considera a dimensão dos sedimentos da praia. A velocidade de queda das partículas 

sedimentares (ws) foi extraída da tabela de Raudkivi (1990). Esta classificação identifica seis 

tipos principais de praias, de acordo com a Tabela 2, cuja ocorrência pode ser prevista com 

base no parâmetro da velocidade de queda adimensional, parâmetro de Dean (Ω), de acordo 

com a Equação (2) descrita no Capítulo 2. 

 

Tabela 2 – Classificação de praias, segundo Wright e Short (1984). 

Tipo de praia Ω 
(Parâmetro de Dean) 

Desvio Padrão 

Refletiva (R) ≤ 1,5 0 

In
te

r
m

e
d

iá
ri

a
 Terraço Baixa Mar (TBM) 2,4 0,19 

Bancos Transversais (BT) 3,15 0,64 

Banco e Praia em Cúspide (BPC) 3,5 0,76 

Banco e Calha Longitudinal (BCL) 4,7 0,93 

Dissipativa (D) > 5,5 0 

Fonte: Wright e Short (1984). 

 

Os perfis topográficos foram gerados no Programa Grapher® 8 for Windows 

(Golden Software Inc.), sendo necessário que cada perfil fosse plotado em uma planilha 

individual e, posteriormente, adicionadas individualmente para sobreposição e análise 

comparativa das morfologias. 

 

3.5 Análise do balanço sedimentar 

 

O estudo do clima de onda de uma região é de extrema importância, em virtude de 

ser um dos principais processos que determinam o equilíbrio do seu balanço sedimentar ao 

longo do litoral (MAIA, 2002). É a energia das ondas que comanda a dinâmica dos processos 

de erosão e progradação nas zonas costeiras. Os dados relacionados à altura, período e direção 

das ondas foram utilizados para o cálculo do transporte longitudinal dos sedimentos e para a 

caracterização geomorfológica da área pesquisada. 
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A velocidade da corrente longitudinal é medida pela altura e obliquidade de 

incidência de ondas na zona de arrebentação (LONGUET-HIGGINS, 1970 apud MUEHE, 

1996). Desta forma, o cálculo da velocidade da corrente é determinado pela Equação (3): 

 

V1 = 1,19 (gHb)
1/2

 senαb cosαb                                                                                                                                            (3) 

 

Onde: 

V1 = velocidade da corrente longitudinal 

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2) 

Hb = altura da onda na arrebentação 

αb = ângulo de incidência de ondas 

Para o cálculo da estimativa do volume de areia transportada por dia foi 

necessário conhecer a energia da onda na arrebentação (E) e a celeridade (C). 

A energia de onda é dada pela Equação (4) a seguir: 

 

E 
2
) joules/m

2
                                                                                                       (4) 

Onde: 

E = Energia da onda 

ρ = densidade da água = 1020 Kg/m3 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 

Hb = altura média da onda na arrebentação 

 

A celeridade é a velocidade de grupo de ondas (Cn), porém, de acordo com 

Muehe (1996), n é igual a 1 em águas rasas, dessa forma a celeridade é estabelecida pela 

Equação (5): 

 

Cn = g(2Hb)
1/2                                                                                                                                                                                      

(5) 

 

Onde: 

Cn = celeridade 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 

Hb = altura média da onda na arrebentação 

 

Dessa maneira, o volume de sedimentos transportados (Qs) é dado pela Equação 

(6) estabelecida por Komar (1983): 
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Qs = 3,4 (ECn)b sen αb cos αb                                                                                                (6) 

 

Onde: 

Qs = volume transportado (m
3
/dia) 

E = energia da onda na rebentação = 1/8 gHb2 joules/m2 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2  

Hb = altura da onda  

Cn = velocidade de um grupo de onda (Celeridade) = g. (Hb)0.5 

n = 1 (águas rasas) 

αb = ângulo de incidência da arrebentação em relação à linha de praia  

 
3.6 Análise sedimentológica 

 

Para a caracterização da variação do tamanho do grão da área pesquisada foram 

coletadas 99 (noventa e nove) amostras de sedimentos, em 4 (quatro) etapas distribuídas 

sazonalmente, sendo uma no período de transição, uma no período de estiagem e duas no 

período chuvoso, entre agosto de 2010 e agosto de 2011. As coletas foram realizadas nos 6 

(seis) pontos monitorados, durante a maré baixa de sizígia, em perfis transversais à costa, ao 

longo dos subambientes praiais (pós-praia, estirâncio superior, estirâncio médio, estirâncio 

inferior e antepraia) e aos bancos e calhas longitudinais quando ocorrentes (FIGURA 22). 

 

Figura 22 – Perfil de praia transversal, Praia Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** UTM – 561407E; 9585501S – 24M. 

 

As amostras do estirâncio e pós-praia foram coletadas manualmente, em uma 

camada uniforme de 20cm de sedimento; já da antepraia utilizou-se uma busca de fundo com 
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draga do tipo “petit ponar”. Todas as amostras foram acondicionadas em sacos plást icos, 

etiquetadas e transportadas ao Laboratório de Química Ambiental II, da Universidade de 

Fortaleza - UNIFOR, onde foram realizadas as análises sedimentológicas. 

Em laboratório, as amostras de sedimento foram lavadas com água destilada, para 

a retirada completa de sais solúveis, e secas em estufa a uma temperatura aproximada de 

60ºC. Após secas foram quarteadas para a obtenção de subamostras representativas. 

Aproximadamente 100g foram utilizadas para a análise granulométrica dos sedimentos.  

A fração de sedimentos grossos da amostra (≥ 0,062mm) foi submetida ao 

processo de peneiramento mecânico por 8 minutos; já a fração fina (< 0,062mm) foi obtida 

por meio da diferença entre o total da amostra e o peso dos sedimentos grossos. Utilizou-se o 

método de peneiramento, baseado na escala granulométrica de Wentworth (1922) (mm e phi), 

Quadro 10, cuja análise mecânica foi efetuada segundo intervalos de ½ phi para maior 

fidelidade na expressão dos diferentes tamanhos de grão. A classificação preliminar dos 

sedimentos praiais, com base na frequência e no tamanho da partícula, foi realizada através do 

diagrama triangular de Shepard (1954).  

 

Quadro 10 – Correspondência entre a escala de tamanho em mm e em Φ (phi), para classes de Wentworth 

(1922). Φ= -log2 tamanho (mm). 
Classe Nominal Tamanho em mm Escala em Φ (phi) 

Grânulo ou Cascalho (C) 2 -1,0 

Areia Muito Grossa (AMG) 1 0,0 

Areia Grossa (AG) 0,5 1,0 

Areia Média (AM) 0,250 2,0 

Areia Fina (AF) 0,125 3,0 

Areia Muito Fina (AMF) 0,062 4,0 

Silte Muito Grosso (SMG) 0,031 5,0 

Silte Grosso (SG) 0,016 6,0 

Silte Médio (SM) 0,008 7,0 

Silte Fino (SF) 0,004 8,0 

Argila (A) <0,004 >8,0 

Fonte: Wentworth (1922). 
 

Os dados obtidos das análises granulométricas foram tratados estatisticamente, 

utilizando-se as fórmulas de Folk e Ward (1957), Quadro 11, por meio da utilização do 

software ANASED 5.0® (LIMA et al., 2001), cedido pelo Laboratório de Geologia Marinha 

da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
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Quadro 11 – Nomenclatura adotada para o desvio padrão, assimetria e curtose. 

Dp Seleção Ski Assimetria Kg Curtose 

<0,35 Muito bem selecionado 

(MBS) 

-1,00 e -

0,30 

Muito negativa (MN) <0,67 Muito platicúrtica 

(MP) 

0,35 a 

0,50 

Bem selecionado (BS) -0,30 e -

0,10 

Negativa (N) 0,67 - 

0,90 

Platicúrtica (P) 

0,50 a 

1,00 

Moderadamente 

selecionado (MS) 

-0,10 e 

0,10 

Aproximadamente 

simétrica (AS) 

0,90 - 

1,11 

Mesocúrtica (M) 

1,00 a 

2,00 

Pobremente selecionado 

(PS) 

0,10 e 

0,30 

Positiva (P) 1,11 - 

1,50 

Leptocúrtica (L) 

2,00 a 

4,00 

Muito pobremente 

selecionado (MPS) 

0,30 e 

1,00 

Muito positiva (MP) 1,50 - 

3,00 

Muito leptocúrtica 

(ML) 

>4,00 Extremamente mal 

selecionado (EMS) 

-   > 3,00 Extremamente 

leptocúrtica (EL) 

Fonte: Folk e Ward (1957). 

 

Para todas as amostras foram calculados os parâmetros estatísticos: média, 

mediana, desvio padrão, assimetria e curtose. 

 

3.7 Verificação da frequência percentual das correntes eólicas e quantificação do 

transporte sedimentar na faixa praial 

 

As etapas de campo aconteceram por meio de investigações da velocidade do 

vento com duração entre três horas e cinco horas e meia, consecutivas, com anemômetro 

digital portátil (MINIPA - MDA 11 / Precisão ±3%), biruta, bússola e o uso de armadilhas de 

sedimentos. Esses procedimentos tiveram a finalidade de determinar os volumes e as 

variações granulométricas dos sedimentos transportados pelas correntes eólicas, durante os 

intervalos de tempo monitorados, em relação às alturas investigadas, à direção de dispersão do 

transporte de grãos e à granulometria dos sedimentos. 

Foram utilizados dois tipos de armadilhas, definidas como de integração ou 

acumulação, por acumular todo o material transportado na vertical, e de discretização, por 

discretizar o transporte, ou seja, determina a distribuição vertical do transporte e das variações 

granulométricas dos sedimentos em função da velocidade do vento e da altura do transporte  

As armadilhas de sedimentos foram construídas segundo os critérios estabelecidos 

por Sarre (1988), entretanto, seus posicionamentos e liberação das aberturas seguiram a 

metodologia desenvolvida por Branco (2003), que consiste em um tubo de PVC de 85 

centímetros de altura e 40mm de diâmetro, com 3 aberturas verticais (1cm x 22cm) na parte 

frontal e 1 abertura (2cm x 69cm) no lado posterior, estando esta última coberta por uma 

malha de 62 micras. O tubo está fechado em sua parte inferior por um tampão de PVC, 

utilizado para a coleta de sedimentos. A parte inferior da armadilha (15cm) é cravada no 
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terreno, de tal forma que o início da ranhura coincida com o nível do terreno e que as 

aberturas frontais estejam posicionadas na direção dos ventos dominantes (FIGURAS 23a, 

23b).   

 
Figura 23 – Desenho esquemático das armadilhas utilizadas.  (a) Integração 

(Acumulação) e (b) Discretização. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

 

Na zona de estirâncio médio foram colocadas três armadilhas de discretização, 

paralelas entre si, com aberturas voltadas para a direção preferencial do vento, onde cada uma 

possui uma única abertura liberada para a retenção de sedimentos, diferenciadas pela sua 

altura em relação à superfície do estirâncio (FIGURA 24).  

 
Figura 24 – Armadilhas de discretização instaladas no estirâncio, Praia Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 567046E; 9576473S – 24M. 
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Essa técnica permitiu registrar tanto o volume como a granulometria dos grãos 

transportados nos seguintes intervalos de altura: 0.0 – 0.22m, 0.23 – 0.46m e 0.47 – 0.69m. 

Foram tomadas, ainda, medidas nas alturas de 1.00m e 2.00m.   

Como medida complementar, três armadilhas de integração (acumulação) foram 

afixadas, com as três posições liberadas, na zona de pós-praia (FIGURA 25). Esse 

monitoramento contou com medições da velocidade do vento, com anemômetro digital 

portátil (MINIPA - MDA 11 / Precisão ±3%), nas três alturas de abertura das armadilhas de 

retenção de sedimentos, 1.00m e 2.00m de altura. 

 

Figura 25 – Armadilhas de integração (acumulação) instaladas na zona de pós-
praia, Praia Porto das Dunas.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 566956E; 95764561S – 24M. 

 

3.8 Análise das variações multitemporais da linha de costa. 

 

A determinação do posicionamento da linha de costa e sua variabilidade podem 

ser desenvolvidas por meio de várias técnicas. A escolha do método dependerá da 

disponibilidade de dados, da logística e das escalas espacial e temporal que se pretende 

analisar. Imagens de satélite, fotografias aéreas, levantamentos batimétricos e topográficos 

são técnicas aplicadas para elaboração desses estudos. 

 

3.8.1 Processamento digital de imagens 

  

As imagens de satélite em meio digital possuem dados acerca de corpos físicos 

contidos sobre a superfície terrestre, que podem ser identificados por intermédio do processo 

Dunas Frontais 
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de classificação. Esse processo baseia-se na distinção de diferentes alvos que possuem 

comportamentos espectrais diferenciados, que permitem a sua identificação. A classificação 

digital de imagens associa cada pixel a uma determinada feição terrestre, obtendo-se como 

resultado a identificação e extração de informações da área desejada, sendo indispensável em 

qualquer projeto de classificação e mapeamento envolvendo informações obtidas por meio de 

sensoriamento remoto (FARIAS, 2006).  

O estudo da evolução da linha de costa no litoral leste de Fortaleza constou de 

informações extraídas das interpretações de imagens de sensores remotos e fotografias aéreas 

obtidas junto ao banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e à 

Diretoria do Serviço Geológico (DSG) do Ministério do Exército do Brasil. Foram utilizadas 

imagens do satélite Quickbird (FIGURA 26), com resolução espacial de 0,61 metros, 

adquiridas pelo satélite nos dias 15 de setembro de 2003 e 31 de outubro de 2008. As 

fotografias aéreas em preto e branco são datadas de 1972, com escala de 1:8.000, e 

ortofotocartas de 2010, escala de 1:2.000.  

 

Figura 26 – Imagem quickbird, ano 2008, destacando a desembocadura do rio 

Pacoti e a Praia Porto das Dunas (Beach Park).  

 
Fonte: INPE (2008). 

 

Em estudos que envolvem análise multitemporal de qualquer ambiente na 

superfície terrestre, fotografias áreas antigas (FIGURA 27) se tornam ferramenta muito 

importante. 
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Figura 27 – Fotografias aéreas de 1972 com destaque na desembocadura do rio 

Cocó. 

 
Fonte: CEARÁ/PMF (1972). 

 

Essas fotografias, além de suprirem a falta de imagens de satélite de décadas 

passadas, são adquiridas em escalas espaciais de semiprecisão à precisão, o que torna o 

trabalho mais confiável, e representam uma forma rápida e relativamente econômica para a  

obtenção de informações fundamentais para o planejamento e gerenciamento ambiental.  

 

3.8.2 Delimitação da linha de costa 

  

O conceito de linha de costa é extremamente amplo, embora sob o ponto de vista 

físico a linha de costa corresponda, essencialmente, à linha de interface entre a terra e a água. 

Deve-se entender a linha de costa como um limite móvel, cuja posição espacial é variável a 

todas as escalas temporais. Os critérios que a definem devem por isso ser rigorosos, de forma 

a tornar comparáveis os resultados obtidos. Naturalmente que, consoante o tipo de costa em 

estudo, esta mobilidade pode traduzir-se em movimentos de apenas alguns milímetros por ano 

ou serem da ordem de vários metros. Deve-se ponderar por isso qual o proxy (referência) mais 

adequado, tendo em conta, naturalmente, o rigor posicional pretendido (OLIVEIRA, 2005).  

Segundo Muehe (2011), é adequado considerar como linha de costa os contatos 

morfológicos identificáveis no campo e em imagens, como, por exemplo, a escarpa da pós-

praia em contato com a retroterra ou a base da duna frontal, como referência para o 
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estabelecimento da largura de faixas de não edificação, principalmente quando a variabilidade 

morfodinâmica das áreas analisadas for pequena.  

A definição de linha de costa nas fotos, aerofotos e imagens utilizadas, adota o 

critério de linha de preamar média (LPM), a qual é determinada pela linha de sedimentos 

secos/sedimentos molhados.  

De acordo com Crowell et al. (1991), Anders e Byrnes (1991) e Leatherman 

(2003), a LPM representa uma boa opção como indicador da linha de costa, por representar 

melhor as posições de máximas variações durante o dia da obtenção da aerofoto, minimizando 

erros de variações diurnas (FIGURA 28).  

 
Figura 28 – Delimitação da linha de costa em 2010, representada pelo tracejado, 

para um trecho da desembocadura do rio Cocó, ortofotocarta 2010. 

 
Fonte: CEARÁ/PMF (2010). 

 

Desse modo, as linhas de costa foram delimitadas através de um processo de 

vetorização, visando a quantificar variações dinâmicas e auxiliar na consolidação de uma 

metodologia de análise, a partir de uma série multitemporal de dados remotos em ambiente de 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  
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3.8.3 Aplicação do DSAS (Digital Shoreline Analysis System) 

 

A integração dos dados georreferenciados, a partir das imagens de satélite e 

fotografias aéreas, utilizando software ARCINFO GIS 10.0 (2010), cedido pela Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR), proporcionou o cálculo das taxas de avanço e recuo da linha de costa 

na área de trabalho, entre os anos de 1972 e 2010.  

As taxas referidas foram obtidas utlilizando o soft Digital Shoreline Analysis 

System – DSAS versão 4.2 (THIELER et al., 2009), que consta de uma aplicação gratuita de 

software que funciona dentro da Environmental Systems Research Institute (ESRI) software 

Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS). Ele calcula as estatísticas de taxa de mudança 

para uma série temporal de dados vetoriais da linha de costa. Os dados de entrada DSAS são 

gerados dentro de um geodatabase, que também serve como local de armazenamento para a 

classe de recurso do software gerando transects e tabelas relacionadas com os resultados 

estatísticos. É exigido também que os dados sejam gerados em unidades de metro de um 

sistema de coordenadas projetadas, UTM (Universal Transversa of Mercator). Para este 

trabalho foi utilzado o datum horizontal SAD 69 na Zona 24 Sul UTM.  

O DSAS utiliza-se de vários métodos estatísticos para realizar o cálculo da 

variação das taxas de recuo e avanço da linha de costa. Os métodos se baseiam nas diferenças 

entre as posições da linha de costa ao longo do tempo. As taxas relatadas são expressas em 

metros de mudança ao longo dos transects por ano. Os dois métodos estatísticos utilizados 

neste trabalho foram o EPR (End Point Rate) e o LRR (Linear Regression Rate). Cada 

método possui seu princípio para calcular as taxas de mudança da linha de costa. 

O método EPR faz os cálculos de variação dividindo a distância do movimento 

pelo tempo decorrido entre a linha (shoreline) mais antiga e a mais atual (THIELER et al., 

2009).  Ou seja, é uma relação espaço e tempo, onde é medida a distância em metros entre as 

duas linhas, que em seguida é dividida pelo intervalo de tempo existente entre as linhas antiga 

e nova, tendo assim um produto com unidade em m/ano. A maior vantagem do método EPR é 

sua facilidade da computação e exigência mínima de dados. Bastam apenas duas linhas para 

que seja efetuado o cálculo das taxas de variação. Quando mais de duas linhas são usadas, 

utiliza-se o método LRR, pois as informações existentes nas outras linhas não são 

consideradas pelo método EPR. 

O método LRR calcula as taxas de recuo e avanço através da regressão linear 

simples, considerando, para a realização do cálculo, os desvios existentes ao longo de cada 
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linha de costa. A vantagem do método é que ele utiliza todos os transects para efeito de 

cálculo, utlizando-se de conceitos estatísticos. 

Para cada região/setor pesquisado foram gerados e enumerados transectos 

paralelos entre si, com comprimentos e espaçamentos variados, traçados perpendicularmente 

a partir de uma linha de base offshore, utilizando-se imagens de satélite e/ou fotografias 

aéreas. 

Foram calculadas as variações em distância entre as posições de linha de costa e 

as taxas anuais de variação da linha de costa para cada transecto em quatro períodos de 

tempo: 1972-2010 e 1972-2003 representando escalas interdecadais e 2003-2008 e 2003-2010 

correspondendo às escalas interanuais, variando entre os setores estudados, em virtude do 

nível de resolução das imagens e fotografias aéreas disponíveis. 

 

3.9 Análise das variações multitemporais geomorfológicas nas desembocaduras dos rios 

Pacoti e Cocó 

 

O estudo das variações geomorfológicas ocorridas nas desembocaduras dos rios 

Cocó e Pacoti partiu da digitalização das Unidades Geoambientais que compõem esses 

ambientes, vistas nas imagens de satélite e fotografias aéreas e da aplicação da ferramenta 

DSAS, conforme metodologia já descrita no tópico anterior.  

A interpretação destas foi feita no software ARCINFO GIS versão 10.0 (2010). 

Concomitantemente foi desenvolvido o mapeamento das unidades, quando foram traçados os 

limites entre elas em formato shapefile. Posteriormente foram calculadas as áreas de cada 

unidade correspondente ao ano representado pela imagem ou fotografia. Os dados calculados 

de área são mostrados em gráficos e tabelas que possibilitam a percepção das mudanças 

ocorridas ao longo dos anos, dentro de uma abordagem decadal e anual. 

 

3.10 Níveis de vulnerabilidade à erosão da área pesquisada 

 

Os níveis de vulnerabilidade físico, social e os processos de erosão costeira das 

praias monitoradas foram estabelecidos por meio da integração de todos os estudos e análises 

desenvolvidos, aplicando-se a metodologia proposta por Souza (1997, 1999, 2001); 

Dominguez (1999); Souza e Suguio (2003); e Souza et al. (2005). 
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Integraram-se, ainda, as características particulares e de ocupação, tomando-se 

como base as metodologias propostas por Dal Cin e Simeoni (1994), Mallmann e Araújo 

(2010) e Projeto Orla (BRASIL/MMA, 2006), descritas em detalhes no Capítulo anterior. 

Seguindo-se a metodologia proposta por Mallmann e Araújo (2010), segundo as 

variáveis e pesos descritos no Quadro 6, todos os dados referentes a cada segmento foram 

organizados em planilhas eletrônicas no programa Excel®Microsoft, nas quais os índices 

parciais e globais de vulnerabilidade (IPVs e IGVs) foram calculados de acordo com 

metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS E 

PALEOGEOGRÁFICOS 

 

Os aspectos fisiográficos, geológicos, geomorfológicos e paleogeográficos da 

planície costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas permitem definir os principais 

tipos de processos naturais que comandaram a evolução das diferentes unidades litológicas da 

área até o presente. 

 

4.1 Aspectos fisiográficos 

 

Para o estudo específico dos processos que regem a dinâmica costeira, é 

necessária a caracterização de parâmetros meteorológicos, hidrológicos e oceanográficos, pois 

se constitui palco da ação conjunta de diversos agentes dinâmicos, tais como: os ventos, as 

ondas, as correntes litorâneas e marés, os quais são responsáveis diretos por modificações na 

morfologia praial, por vezes destrutivas, como a retirada de sedimentos de um setor da praia 

(erosão), e outras construtivas (deposição). As variações sazonais, segundo as estações do 

ano, em curto prazo, alteram a morfologia de suas feições. As mudanças climáticas e 

geológicas, em longo prazo, interferem nos processos eustáticos destrutivos e construtivos das 

praias.  

A abrangência da zona litorânea no ambiente marinho vai até onde os sedimentos 

de fundo não são movimentados pela ação das ondas em condições de águas calmas e, em 

direção ao continente, limita-se pelo sopé das falésias ou o início dos campos dunares 

(MEIRELES e MAIA, 2003). 

 

4.1.1 Aspectos climáticos 

 

O clima da Região Metropolitana de Fortaleza, segundo a classificação de 

Koppen, é do tipo tropical chuvoso (Aw’), apresentando uma forte irregularidade 

pluviométrica no decorrer do ano. As chuvas se concentram em cerca de 90% no primeiro 

semestre do ano, tendo seu ápice nos meses de março a maio, como pode ser verificado nas 

Figuras 29 e 30, relativas aos anos 2011 e 2012, respectivamente (INMET, 2011; INMET, 

2012).  
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Figura 29 – Distribuição das chuvas acumuladas mensal para o ano de 2011 em relação à normal 

climatológica 1961 – 1990/Fortaleza.  

 
Fonte: INMET (2011). 

 

Figura 30 – Distribuição das chuvas acumuladas mensal para o ano de 2012 em relação à normal 

climatológica 1961 – 1990/Fortaleza 

 
Fonte: INMET (2012). 

 

Os meses de março e abril são os que apresentam a menor quantidade de horas de 

sol com 148,9 e 152,8 horas/mês, correspondendo ao ano de 2010. Já os meses de outubro 

(296,1 horas) e novembro (283,2 horas) apresentam a maior incidência de radiação solar. A 

Tabela 3 e a Figura 31 mostram a distribuição das horas de sol/ano, conforme as normais 

climatológicas no período de 1961 a 1990 para a estação de Fortaleza (INMET, 2010). 
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Tabela 3 - Horas de insolação total (horas) ao longo do ano (período 1961-1990).  

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Horas de 

Insolação 
216,2 175,8 148,9 152,8 209,1 239,6 263,4 168,9 282,9 296,1 283,2 257,4 

Fonte: INMET (2010). 

 

Figura 31 – Normal climatológica de horas de insolação no período de 1961-1990, Fortaleza.  

 
Fonte: INMET (2010). 

 

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - 

FUNCEME (2010), a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT é o sistema meteorológico 

mais importante na determinação de quão abundante ou deficiente serão as chuvas no setor 

norte do nordeste do Brasil. É uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo 

terrestre formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com 

os ventos alísios do hemisfério sul (FIGURA 32). 

Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte, 

aproximadamente 12ºN, em agosto-setembro, para posições mais ao sul, e aproximadamente 

4
o
S, em março-abril. 
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Figura 32 – Zona de Convergência Intertropical-ZCIT mostrada através das imagens do satélite METEOSAT-7. 

 
Fonte: CEARÁ/FUNCEME (2010). 

 

De maneira simplista, pode-se dizer que a convergência dos ventos faz com que o 

ar, quente e úmido, ascenda, carregando umidade do oceano para os altos níveis da atmosfera, 

ocorrendo a formação das nuvens. A ZCIT é mais significativa sobre os oceanos e, por isso, a 

Temperatura da Superfície do Mar-TSM é um dos fatores determinantes na sua posição e 

intensidade (CEARÁ/FUNCEME, 2010). 

 

4.1.2 Atividade eólica 

 

O vento é um dos agentes mais ativos, pois controla a formação de correntes 

costeiras e ondas, além do transporte de sedimentos para a formação dos depósitos eólicos de 

toda a zona costeira, pela deflação dos sedimentos do perfil praial. A atividade eólica do 

estado do Ceará, em especial na área pesquisada, é destacada pelo seu potencial no 

deslocamento dos sedimentos das dunas e das praias, na formação das ondas e das correntes 

oceânicas superficiais. Logo, tornam-se necessários um levantamento e a análise de como 

ocorre a circulação dos ventos e de sua influência na dinâmica costeira. 

Segundo os dados da FUNCEME, no que diz respeito ao regime de ventos, de 

fevereiro a abril, possuem uma velocidade média de 3,7m/s, procedentes de nordeste, com 

menores intensidades detectadas no mês de março. Morais (1980) relatou que a partir de maio 

ocorre uma intensificação gradativa dos ventos, atingindo valores máximos no mês de 

setembro com 7,2m/s, e maior intensidade, com média de 6,8 m/s, no período de agosto a 

novembro. 
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O Atlas do Potencial Eólico do Estado do Ceará (CEARÁ/SEINFRA, 2001) 

mostra que o estado do Ceará está imerso na contínua circulação atmosférica subequatorial 

dos ventos alísios e sofre influência da movimentação da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), que é responsável pela pronunciada sazonalidade no regime de ventos (FIGURA 33, 

34). 

 

Figura 33 - Modelo simplificado da circulação atmosférica. 

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

Os registros anuais da frequência percentual das correntes de ar revelam 

constantes variações nas suas direções, entretanto, pode ser verificado o predomínio de 

correntes eólicas oriundas do quadrante NNE, a partir de agosto até meados de fevereiro. 
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Figura 34 - Temperatura média anual e direção dos ventos alísios. 

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

O intervalo temporal compreendido entre março e julho caracteriza-se por 

correntes de direção SSE (FIGURA 35). 

 

Figura 35 - Direção do vento no estado do Ceará. 

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

Os meses de março a maio correspondem à principal e, muitas vezes, à única 

estação chuvosa, na qual os ventos atingem sua intensidade mínima anual, com valores na 
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ordem de 6 a 8m/s. O restante do ano é caracterizado por um período seco, ocasionado pelo 

retorno da ZCIT às latitudes equatoriais, em que os ventos da região atingem seu máximo, 

com intensidade em torno de 8 a 12m/s (FIGURA 36).  

O monitoramento da velocidade das correntes eólicas que circulam na região 

costeira cearense revela maiores velocidades no período diurno compreendido entre 6:00 e 

18:00 horas (FIGURA 36, 37).  

 

Figura 36 - Velocidade do vento no estado do Ceará. 

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

Figura 37 - Velocidade diurna do vento no estado do Ceará (Médias de 

10 estações meteorológicas, 1977 – 1981).  

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

A gradação vertical da velocidade das correntes de ar circulantes na zona litorânea 

do município de Aquiraz foi verificada pela Estação Meteorológica da Usina Eólica instalada 
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na localidade da Prainha, sendo observados valores mínimos na ordem de 3,5m/s, registrados 

a partir de 10 metros da superfície, e máximos de 11m/s a 300 metros de altitude (FIGURA 

38). 

 

Figura 38 – Gradiente vertical das velocidades das correntes eólicas na 

zona litorânea do município de Aquiraz (Prainha) – Agosto/99 – Direção 

parcial Leste (90º).  

 
Fonte: CEARÁ/SEINFRA (2001). 

 

As características, gráficos e modelagens dos registros das correntes de ar 

apresentadas neste tópico, apesar de resultados provenientes do Atlas do Potencial Eólico do 

Estado do Ceará publicado pela Secretaria da Infraestrutura do Estado em 2001, não diverge 

do comportamento observado atualmente para a região, segundo os dados analisados nas 

séries de vento provenientes de sistemas computadorizados do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET, 2010 e 2011.  

 

4.1.3 Aspectos oceanográficos e variações do nível do mar 

 

Segundo Wright e Short (1984), a hidrodinâmica que existe ao longo da praia é 

resultante da interação das ondas incidentes, permanentes e aperiódicas, e dos fluxos gerados 

por ondas e marés. Esse movimento gera atrito sobre os sedimentos, dos quais são carreados 

em suspensão, causando gradientes espaciais e temporais no seu percurso. Desta forma, à 
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medida que esse processo produz determinadas morfologias, indica que a hidrodinâmica e a 

morfologia evoluem simultaneamente, aspecto importante nesta pesquisa. 

As ondas são o principal fator de modelagem das zonas costeiras, pois ao 

chegarem à praia geram um movimento resultante chamado corrente longitudinal, que realiza 

o transporte de sedimentos que vai alimentando as faixas de praia das zonas litorâneas 

(MUEHE, 1996).  

A planície costeira encontra-se em contato direto com as águas do oceano 

Atlântico sul. As ondas que banham a área apresentam um forte componente de leste com 

direções variando entre os quadrantes E-NE e E-SE, mantendo uma estreita relação com as 

direções predominantes dos ventos, os quais são responsáveis pela configuração das dunas 

litorâneas pretéritas e atuais. Segundo Albuquerque et al. (2006), a incidência de ondas ao 

longo da costa resulta em um componente residual e transporte preferencial de sedimentos na 

direção SE-NW. 

De acordo com Viles e Spencer (1985 apud DUARTE, 1997), as marés são um 

componente vital na dinâmica costeira, produzindo importantes movimentos de correntes e 

sedimentos, bem como influenciando a zonação dos organismos costeiros, forma da Terra e 

processos de intemperismo. 

Em função da latitude geográfica, as costas apresentam diferentes regimes de 

marés, que são classificadas em três tipos: micromaré, quando a amplitude de maré de sizígia 

é < 2m; mesomarés, quando as amplitudes variam de 2m a 4m; ou macromarés, quando as 

amplitudes são > 4m, podendo atingir até 12m em algumas regiões do planeta (DAVIES, 

1964). 

Na latitude correspondente à costa do Ceará, o regime de marés pode ser 

caracterizado como de mesomarés com periodicidade semidiurna, em um ciclo de maré com 

diferenças pequenas de altura e duração entre as sucessivas preamares e baixa-mares. A 

incidência de ondas ao longo da costa resulta em um componente residual e transporte 

preferencial de sedimentos na direção SE-NW (MAIA, 1998). 

Segundo os registros analógicos mensais do marégrafo instalado no Porto do 

Mucuripe, entre 2010-2011, a amplitude máxima da maré foi de 3,1m, na maré de sizígia de 

setembro/2010, e 3,0m em setembro/2011, enquanto a amplitude mínima de 2,3m ocorreu na 

quadratura de janeiro/2010 e 2,4m em janeiro/2011 (DHN, 2010-2011).  

As correntes litorâneas que dão suporte aos estudos da morfodinâmica e da 

hidrodinâmica costeira são as correntes geradas pela ação dos ventos e das ondas, e são 

conhecidas como correntes longitudinais e correntes de retorno, que se movem paralelamente 
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à linha de costa e transportam os sedimentos costa afora (DUARTE, 1997). 

Maia (1998) verificou através de flutuadores que a velocidade das correntes 

próximas à linha de costa de Fortaleza variou de 0,24 e 0,3m/s, e normal à costa velocidade 

entre 0,23 e 0,58m/s.  

No litoral de Fortaleza, a corrente resultante é devida, quase que exclusivamente, 

à ação constante dos ventos, permanecendo orientada durante todo o tempo na direção NW, 

tangida pelo vento (MORAIS, 1980). Segundo este autor, a contribuição da maré na corrente 

costeira foi observada em 30% dos casos, durante as medições, causando convergência e 

divergência em relação a sua direção paralela à costa. 

Freire (1985), durante as operações GEOMAR XVIII, monitorou quatro estações 

de correntometria na plataforma interna e externa situadas nos extremos leste e oeste do 

Ceará, registrando velocidades médias de 0,2m/s e direção de 294
o
N a 333

o
N na porção leste, 

e, no extremo Oeste, 0,24m/s e direção 238
o
N (na superfície) e 0,21m/s com direção 87

o
N (no 

fundo). 

De acordo com Silva et al. (2004), o nível do mar (NM) é o referencial utilizado 

na maioria das vezes para avaliar variações na topografia de uma determinada área. É por 

meio de estudos sobre parâmetros oceanográficos (correntes, marés, ondas), meteorológicos 

(ventos, pressão atmosférica) e geofísicos (anomalias do geoide causadas pela distribuição de 

densidade das rochas no interior da Terra), que se podem verificar algumas variações do nível 

do mar. Este autor afirma que as respostas da elevação do nível do mar na linha de costa são 

imediatas, traduzindo-se em afogamentos e erosão dos depósitos da planície costeira, fato que 

demonstra a necessidade da realização de monitoramentos e avaliações em relação ao nível do 

mar na busca de cuidados com a proteção da zona costeira. 

Os trabalhos realizados ao longo do litoral do estado do Ceará revelam a presença 

de vários indicadores das flutuações do nível do mar durante as alterações climáticas no 

Quaternário, indo desde níveis mais elevados, como a presença de terraços marinhos 

holocênicos e pleistocênicos e falésias mortas (ANDRADE, 1986; CARVALHO e MAIA, 

1990; MAIA, 1998; MEIRELES et al., 2005), a níveis inferiores, uma vez que se torna mais 

difícil de identificá-los em virtude de sua imersão. 

Através de pesquisas feitas por geofísica marinha durante a GEOMAR XVIII, 

presenciaram-se alguns indícios de níveis inferiores, como a presença de antigos vales fluviais 

na plataforma continental cearense (MAIA, 1993; FREIRE et al., 1993). 

Os estudos dos pesquisadores supracitados revelam que durante o último máximo 

glacial e os períodos mais frios que seguiram, as taxas de acumulações terrígenas estavam 
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mais altas, e os rios do nordeste brasileiro Pacoti, Apodi e Jaguaribe transportaram 

principalmente esmectitas através de exposições subáreas da plataforma, ocorrendo altas taxas 

de precipitações pluviométricas com processos erosionais nas bacias de drenagem. Durante os 

períodos mais quentes e o nível do mar mais elevado, ocorreu a diminuição da precipitação e, 

por isso, condições de semiárido predominam nas bacias de drenagem, o que acarretou uma 

diminuição de suprimento de sedimento para o oceano. 

A Figura 39 apresenta os principais indicadores das flutuações do nível do mar 

durante o Quaternário para o litoral do estado do Ceará, segundo Meireles et al. (2005). 

 
Figura 39 – Principais indicadores de variações do nível do mar durante os dois últimos eventos de flutuações 

do nível relativo do mar (penúltima e última transgressões marinhas) para o litoral do estado do Ceará. 

 
Fonte: Meireles et al. (2005). 

 

Para o estado do Ceará, não existem observações, a longo prazo, do nível médio 

do mar para que possa ser determinada uma tendência confiável, entretanto se forem 

consideradas as tendências observadas em Recife (50cm/século) e Belém (40cm/século), 

podem-se interpolar valores entre 40 e 50cm/século, o que corresponderia a uma elevação 

média de 4,5mm/ano (MEIRELES e MAIA, 2003). 
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4.1.4 Solo, vegetação e recursos hídricos 

 

De acordo com Santos (2006), os solos na área estudada têm variações 

significativas quanto à tipologia, classes de solos e variação espacial. São encontradas as 

seguintes classes de solos: Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico, Argissolo Vermelho 

Amarelo Distrófico, Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Flúvicos e Gleissolos. O Quadro 

12 exibe a classificação de solos conforme o novo Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA, 1999), as unidades litológicas e suas respectivas feições geomorfológicas. 

 
Quadro 12 - Classe de solos, unidades litológicas e feições geomorfológicas.  

CLASSE DE SOLO UNIDADE LITOLÓGICA 
FEIÇÃO 

GEOMORFOLÓGICA 

Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico Vulcânica-Alcalina  Maciço residual  

Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico Formação Barreiras Tabuleiro 

Neossolos Quartzarênicos 

Formação Barreiras Tabuleiro 

Depósito eólico e Depósito 

marinho praial  

Duna fixa, duna semifixa, duna 

móvel, duna frontal, superfície de 

deflação e faixa praial atual 

Neossolos Flúvicos 
Depósito aluvial e Depósito 
flúvio-lacustre 

Planície de inundação e planície 
flúvio-lacustre 

Gleissolos Sálicos Depósito paludial Planície flúvio-marinha  

Fonte: Adaptado de Santos (2006). 

 

A forma com a qual a cobertura vegetal da área se encontra é resultado das 

condições climáticas, do solo e da ação antrópica. No que se refere aos aspectos 

fitoecológicos, as principais unidades representadas na área pesquisada são: Mata Ciliar e 

Lacustre e Complexo Vegetacional da Planície Litorânea (mangues, Mata de Tabuleiro e 

vegetação pioneira do campo de dunas, planície de deflação e faixa praial), representadas no 

Quadro 13. 

As águas superficiais da área abrangem parte de três principais cursos fluviais 

formados pelos rios Pacoti, Cocó e Coaçu, que fazem parte da Bacia Metropolitana, definida 

pela SRH (Secretaria de Recursos Hídricos - Ceará, 2005). Esses rios têm suas nascentes em 

terrenos cristalinos. Segundo Ribeiro (2001), esses cursos de água estão classificados como 

intermitentes, com fluxo de escoamento no período chuvoso, esgotando parcialmente as 

lâminas d’água com o fim das precipitações. 

As Bacias Metropolitanas assumem grande importância hídrica regional, pois 

permitem a construção de obras de caráter permanente, como os reservatórios do Sistema 

Pacoti-Riachão, no rio Pacoti, e o açude Gavião, no rio Cocó, localizados fora dos limites da 

área dessa pesquisa. 
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Quadro 13 - Unidades fitoecológicas, feições geomorfológicas e vegetação. 

UNIDADE FITOECOLÓGICA FEIÇÃO GEOMORFOLÓGICA VEGETAÇÃO 

Complexo Vegetacional 
Litorâneo 

Faixa praial 
Algumas espécies pioneiras de estrato herbáceo 
(gramíneas) 

Duna móvel, duna frontal e planície 

de deflação. 

Algumas espécies pioneiras de estrato herbáceo 

(gramíneas) 

Duna fixa e semifixa 
Vegetação litorânea de porte arbóreo arbustivo a 
sotavento e herbáceo arbustivo à barlavento 

Planície fluviomarinhas 
Vegetação de mangue, altamente especializada, 
suportando elevados níveis de salinidade. 

Mata Ciliar e Lacustre 

Planície flúvio-lacustre e Planície de 
inundação 

Vegetação ciliar, principalmente carnaúbas que 
se encontram fortemente alteradas. 

Planície fluvial Mata ciliar bastante descaracterizada 

Mata de Tabuleiro Tabuleiro e maciço residual 
Mata de tabuleiros, complexo já fortemente 
descaracterizado. 

Fonte: Adaptado de Santos (2006). 

 

O rio Pacoti é o maior dos cursos d’água que atravessam a Região Metropolitana 

de Fortaleza, estando sua nascente na vertente-oriental da Serra de Baturité, percorrendo cerca 

de 150 km até desembocar no mar. Sua foz, no oceano Atlântico, é a divisa de Fortaleza com 

Aquiraz. 

O rio Cocó é o principal curso fluvial da faixa SE/NW da cidade de Fortaleza. 

Tem suas nascentes situadas na serra de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, a partir 

de onde realiza um percurso de 47 km até atingir o oceano Atlântico na praia do Futuro (praia 

do Caça e Pesca – litoral SE/NW). No seu baixo curso, entre 8 km a montante da foz, 

desenvolve-se um exuberante manguezal, ocupando uma área de 602 ha (CLAUDINO 

SALES, 2007). 

Os rios das bacias dos rios Cocó e Pacoti apresentam traços característicos, 

principalmente em relação à duração do escoamento e seu padrão de drenagem em 

conformidade com os sistemas ambientais configurados. De certa forma, os rios tendem a 

refletir o regime pluviométrico (SOUZA, 2000). 

Sob as condições de maior permoporosidade dos Tabuleiros Pré-litorâneos e da 

Planície Litorânea, o escoamento apresenta-se perene, em razão da maior capacidade de 

retenção de água no solo, ocorrência de lagoas costeiras e afloramento do lençol freático, 

principalmente nas proximidades do campo de dunas (BRANDÃO et al., 1995). No domínio 

dos Glacis de Deposição Pré-litorâneos, a drenagem assume um padrão paralelo. A 

permoporosidade do material constituinte dessa feição assegura o escoamento superficial 

durante todo o ano, entalhando os glacis em feições tabuliformes (SOUZA, 2000). Já nas 

proximidades da foz do rio Cocó e da foz do rio Pacoti sob as condições da planície litorânea, 
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o baixo gradiente define a pouca competência dos rios em escavar vales, propiciando um 

padrão de drenagem anastomótico com vários canais meandrânticos e o surgimento de 

algumas ilhas resultantes da deposição do material transportado. 

Conforme Gomes (2008), no município de Fortaleza são encontrados dois 

sistemas aquíferos: o sedimentar constituído de Dunas/Paleodunas (99,4 Km
2
), Formação 

Barreiras (120,4 km
2
) e Aluviões (38,55 km

2
), e o meio cristalino (55,45 km

2
). A área de 

estudo está localizada em sistema aquífero sedimentar, formado pelas unidades do aquífero 

Barreiras e Dunas/Paleodunas. Esses aquíferos, apesar de apresentarem semelhanças do ponto 

de vista físico-químico não apresentam as mesmas condições de armazenamento de água 

subterrânea (CAVALVANTE, 1998).  

A Formação Barreiras caracteriza-se por uma expressiva variação faciológica com 

intercalação de níveis mais e menos permeáveis, o que lhe confere parâmetros 

hidrogeológicos diversificados. Segundo Ribeiro (2001), o sistema aquífero Barreiras possui 

espessura normalmente inferior a 55 m e suas condutividades hidráulicas, estão em torno de 

1,8 x 10-6, refletindo mais as características de um aquitarde. Apresenta vazões médias de 2,8 

m
3
/h, podendo encontrar valores da ordem de 17,6 m

3
/h. Em geral, comporta-se como um 

aquífero livre, podendo localmente apresentar-se como semiconfinado.  

Das formações geológicas distribuídas na área de estudo, as Dunas/Paleodunas, 

dispostas discordante sobre os sedimentos da Formação Barreiras ou sobre manchas 

aluvionares, constituem os melhores reservatórios hídricos subterrâneos dando importante 

contribuição para o abastecimento de água.  

O sistema Dunas/Paleodunas possui elevados índices de porosidade e 

permeabilidade, funcionando como aquífero transmissor para a unidade sotoposta (Formação 

Barreiras). É composto por areias pouco consolidadas e extremamente homogêneas, 

apresentando características hidrodinâmicas comuns, fazendo parte de um mesmo sistema 

hidrogeológico. Classifica-se este sistema, como um aquífero livre, com espessura variando 

entre 10 e 25 metros. Os valores de condutividade hidráulica e transmissividade variam de 

0,73 a 2,50 x 10-4 e de 2,37 a 6,98 m
2
/h, respectivamente. Registram-se vazões médias de 6,0 

m
3
/h, podendo alcançar localmente, até 15 m

3
/h (RIBEIRO, 2001).  

 

4.2 Aspectos geológicos e geomorfológicos 

 

A descrição geológica e geomorfológica da zona costeira entre as praias do Futuro 

e Porto das Dunas permite, além de sua caracterização, definir os principais tipos de processos 
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naturais que comandaram a evolução até o presente momento e, ainda, prever o seu 

comportamento futuro. 

Uma série de fenômenos de magnitude planetária exerce influência sobre a 

morfologia das regiões costeiras. Os mais importantes são a tectônica de placas, o clima e as 

variações do nível relativo do mar. Os movimentos entre as placas continentais e oceânicas 

determinam o tipo de costa e a sua orientação quanto à exposição às ondas e correntes. O 

clima é um fator que controla a erosão dos continentes e, sobretudo, é responsável pelas 

oscilações do nível do mar, desempenhando papel importante na evolução das planícies 

costeiras.  

Há pouco mais de 120 milhões de anos (120 Ma), o litoral cearense não havia sido 

originado, a África ainda achava-se unida à América do Sul, formando em conjunto com a 

Oceania, a Índia e a Antártida, o supercontinente Gondwana. A completa ruptura das placas 

sul-americana e africana ocorreu entre 100 e 99 Ma atrás, no período Cretáceo da era 

Mesozoica, processo que originou o segmento equatorial do Atlântico-Sul e as margens 

continentais do Nordeste e do Centro-oeste africano, que deslizaram uma em relação à outra. 

(CLAUDINO-SALES, 2007), 

Segundo Claudino-Sales (2007), dos cenários litorâneos cretáceos, pouca coisa 

resta além de relíquias na paisagem – a ação de processos posteriores erodiu e/ou enterrou as 

estruturas primárias. De acordo com a autora, essas relíquias, ainda hoje, influenciam a 

dinâmica costeira, através de alternância de compartimentos relativamente deprimidos e 

elevados, das mudanças de orientação da linha de costa e da presença de pontas rochosas 

cristalinas como as pontas do Iguape, Mucuripe, Pecém e Jericoacoara, as duas primeiras com 

grande influência na área de estudo e que, grosso modo, representam eixos de ruptura do 

Gondwana ainda visíveis na paisagem.  A fachada marítima cearense pode ser subdividida em 

cinco grandes domínios morfoestruturais resultantes diretamente dessa subdivisão continental 

– a saber: os domínios Jaguaribe, Choró, Baturité, Jaibaras e Chaval (CLAUDINO-SALES, 

2002). 

A área de estudo pertence ao Domínio Baturité, o qual se estende da praia do 

Presídio/Ponta do Iguape até a área da praia de Lagoinha (Paraipaba). Segundo a autora 

supracitada, trata-se de um compartimento estrutural elevado, caracterizado pela persistência 

no tempo dos vestígios do ombro oeste do rift Potiguar (maciço de Baturité, com extensões 

até a zona litorânea através das pontas do Mucuripe e Pecém) e do ombro do rift/bacia 

atlântica Potiguar (Ponta do Iguape). A parcela fundamental da evolução desses complexos 

estruturais parece ter sido encerrada no Terciário Superior, com a ocorrência de flexura 
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marginal e consequente deposição da cobertura sedimentar Barreiras, eventos que mudaram 

para sempre a morfologia da área. Em todos os domínios estruturais, os sedimentos Barreiras 

mascaram as irregularidades do terreno com tal intensidade que, vindo dos sertões em direção 

à zona costeira, nela adentra-se sem que nenhuma ruptura topográfica denuncie o fato – tal 

modelado plano valeu a denominação de “tabuleiros pré-litorâneos” (SOUZA, 1988) ou 

“tabuleiros costeiros” (CLAUDINO-SALES, 2002) para esse segmento da fachada marítima 

cearense. 

De acordo com Shackleton (1987) e Pirazolli (1996 apud CLAUDINO-SALES, 

2007), as variações do nível do mar foram frequentes entre o final do Terciário e o início do 

Quaternário, mesmo intervalo que data a deposição da Formação Barreiras, e a interação entre 

os eventos parece ter sido intensa: durante as regressões, a faixa litorânea ampliou-se e a 

deposição e/ou dissecação do Barreiras pode avançar  até as áreas expostas da plataforma 

continental interna; durante as transgressões marinhas, ao contrário, parcela da zona costeira 

submergiu e o mar erodiu os sedimentos pré-existentes, formando as falésias e depositando 

novos materiais. 

Segundo os autores supracitados, o último pico glacial ocorreu há cerca de 20 mil 

anos (20 Ka), durante o qual o nível do mar ficou 100 m abaixo do atual; o final dessa 

glaciação, que ocorreu por volta de 13 Ka, produziu uma grande transgressão marinha entre 7 

Ka e 5,1 Ka, a última de caráter global; o Atlântico ainda sofreu outra modificação de nível na 

área de estudo: dois ou três mil anos após a transgressão holocênica, o peso da água sobre a 

plataforma acabou por produzir uma pequena “flexura marginal” com expressão apenas na 

zona costeira, afundando assim a plataforma e soerguendo a área continental adjacente, 

resultando uma pequena regressão, da ordem provável de três metros em relação à posição 

anterior, até atingir o nível atual; e com essa regressão holocênica, ocorreu o acúmulo de 

novos depósitos na área descoberta, iniciando a evolução recente dos litorais cearenses.  

Os afloramentos rochosos também são representados entre as praias do Futuro e 

Porto das Dunas pelas rochas de praia (beachrocks), situados entre a zona de estirâncio em 

direção ao oceano. Apresentam-se em forma de cordões paralelos à linha de costa, 

representando sedimentos de antigas praias, consolidados por carbonato de cálcio (CaCO3) 

fornecidos pela água do mar, desenvolvendo-se para rochas de grande dureza, mostrando-se 

como excelentes fatores na definição espaço-temporal das flutuações do nível do mar.  

Sobre o conjunto do litoral, de maneira mais contínua, a regressão holocênica teria 

facilitado à formação de planícies litorâneas constituídas pela acumulação de sedimentos 
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marinhos (MEIRELES, 1991; MAIA et al., 1999), flúvio-lagunares, lagunares, lacustres e 

dunares (MAIA, 1993; CLAUDINO- SALES, 2002). 

Considerando que o principal elemento formador das planícies litorâneas são as 

variações eustáticas, elas representam idades diversas, sendo as mais conservadas as 

associadas ao Holoceno Superior (CLAUDINO-SALES, 2007). Logo, uma das evidências 

exemplificadas é a formação das dunas, as quais “proporcionaram a origem de três gerações 

de dunas, evidenciando os tipos barcana, transversal, dômica e parabólica” (MEIRELES, 

2007) registradas na área de estudo. 

Atualmente, conforme Claudino-Sales e Peulvast (2006), os estoques arenosos 

litorâneos acham-se submetidos a uma forte deflação e numerosas praias a uma intensa 

erosão. Essa tendência erosiva pode estar associada a um controle climático e 

sedimentológico próprio do período atual, ou ainda à ocupação social e urbana da região, bem 

como pode estar associada ao contexto atual da subida mundial do nível do mar, registrada 

pelos marégrafos do mundo inteiro, segundo Pirazzoli (1991, 1996) apud CLAUDINO-

SALES e PEULVAST (2006). 

 

4.2.1 Domínios geológicos, unidades litológicas e geomorfológicas. 

 

A área pesquisada encontra-se geologicamente representada por um 

empilhamento estratigráfico composto por dois domínios geológicos: o mais antigo, unidade 

basal, e o mais recente, a planície costeira, na qual são evidenciados depósitos de dois 

subsistemas deposicionais, denominados de sistema deposicional continental e sistema 

deposicional litorâneo ou transicional.  

Na coluna estratigráfica aparecem oito unidades litológicas, sendo uma da unidade 

basal/sistema cristalino, duas do sistema deposicional continental, cinco do sistema 

deposicional litorâneo ou transicional (QUADRO 14). Com exceção da unidade litológica da 

unidade basal/cristalino, que é rochosa na sua essência, as demais consistem de sedimentos de 

distintos depósitos. Segundo Almeida (1986) e Almeida et al. (1988), a idade cronológica das 

unidades varia de ± 30 Ma AP ao presente. 
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Quadro 14 – Coluna estratigráfica da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, Ceará (11.000 

anos; 21.000.000 anos). 

DOMÍNIO 

GEOLÓGICO 

SISTEMA SUBSISTEMA UNIDADE 

LITOLÓGICA 

IDADE FEIÇÃO 

GEOMORFOLÓGICA 

ANOS 

AP 

Planície 
costeira 

Deposi-
-cional 

 
 
Litorâneo 
 
 
 

Depósito 
marinho praial 

 
Quaternário  
(Holoceno) 

Praia atual  
 
 

   11,6 

ka
1 

 
Depósito eólico 

Dunas fixas, semifixas e 
móveis, dunas frontais, 
superfície de deflação. 

Depósito 
paludial 

Planície fluviomarinha 

Depósito flúvio-
lacustre 

Planície flúvio-lacustre 

Continental Depósito aluvial  Quaternário  
(Pleistoceno) 

Planície de inundação  1.806 

ka
1 

Litorâneo 
 

Rocha de praia Quaternário  
(Plioceno) 

Recife   5.332 

ka
1
 

 

 
Unidade Basal 

Continental  
Formação 
Barreiras 

Terciário-
Quaternário 

(Mioceno-
Pleistoceno) 

Tabuleiro  23,03 

Ma
2 

Cristalino Hipoabissal Vulcânica-
Alcalina 

Terciário  
(Oligoceno-
Mioceno) 

Maciço residual  33,9 

Ma
2 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
**Algumas rochas de praia foram datadas em 2,7 ka1 por CLAUDINO-SALES (2002). 

 

O Quadro 15 apresenta uma síntese dos domínios geológicos com as unidades 

litológicas representativas e as suas respectivas idades. 

 
Quadro 15 – Domínios geológicos, unidades litológicas e idade (11.000 anos; 21.000.000 anos). 

DOMÍNIO 

GEOLÓGICO 

UNIDADE 

LITOLÓGICA 

IDADE ANOS AP 

 Depósito marinho praial  

Quaternário  

(Holoceno) 

 

 11,6  

ka
1
 

 

Depósito eólico 

Planície costeira Depósito paludial 

 Depósito flúvio-lacustre 

 Depósito aluvial Quaternário  

(Pleistoceno) 

 1.806 

ka
1
 

 Rocha de praia** Quaternário**  

(Plioceno) 

 5.332 

ka
1
 

Unidade Basal Formação Barreiras Terciário-Quaternário (Mioceno-

Pleistoceno) 

 23,03 Ma
2
 

 Vulcânica-Alcalina Terciário  
(Oligoceno-Mioceno) 

 33,9 Ma
2 

Fonte: Elaborada pela autora (2011).  
**Algumas rochas de praia foram datadas em 2,7 ka1 por CLAUDINO-SALES (2002) 

 

As unidades litológicas da área de estudo foram descritas com base no 

levantamento de campo, complementado pelos resultados dos mapeamentos geológicos 

anteriormente elaborados por CEARÁ/SEMACE/LABOMAR (2005), Moura (2009) e 

Martins et al. (2010), que apresentaram mapas geológicos do Quaternário costeiro da Região 

Metropolitana de Fortaleza. A Figura 40 apresenta o mapa geológico da zona costeira 

pesquisada.  
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Figura 40 – Mapa geológico da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, CE. 
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DOMÍNIO 

GEOLÓGICO 
SISTEMA SUBSISTEMA UNIDADE LITOLÓGICA IDADE FEIÇÃO GEOMORFOLÓGICA ANOS 

AP 

Planície 
costeira Deposi--

cional 

 
 

Litorâneo 
 
 
 

Depósito  
marinho praial 

  
Quaternário 
(Holoceno) 

Praia atual  
 
 

± 11,6 
ka1 

 

Depósito  
eólico 

 Dunas fixas, semifixas, móveis e 
frontais, superfície de deflação. 

Depósito  
paludial 

 Planície fluviomarinha 

Depósito  
flúvio-lacustre 

 Planície flúvio-lacustre 

Continental Depósito  
aluvial 

 Quaternário 
(Pleistoceno) 

Planície de inundação ± 1.806 
ka1 

Litorâneo 
 

Rocha de praia  Quaternário 
(Plioceno) 

Recife ± 5.332 
ka1 

 

 
Unidade Basal 

Continental Formação 
Barreiras 

 Terciário-Quaternário 
(Mioceno-Pleistoceno) 

Tabuleiro  ± 23,03 
Ma2 

Cristalino Hipoabissal Vulcânica-Alcalina  Terciário 
(Oligoceno-Mioceno) 

Maciço residual  ± 33,9 
Ma2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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4.2.1.1 Terciário 

 

 Vulcânica-Alcalina 

No que se refere à unidade basal (cristalino) da zona costeira, está sendo 

considerada somente uma unidade litoestratigráfica representativa deste domínio, denominada 

Vulcânica-Alcalina. Esta unidade está representada no morro Caruru, situado no limite 

sudeste da cidade de Fortaleza, limitado pelas coordenadas geográficas 38º25’466” de 

longitude oeste, e 3º49’077” de latitude sul. Segundo Almeida (2006), o morro Caruru é 

formado por fonólitos de idade terciária, associado ao vulcanismo do Arquipélago de 

Fernando de Noronha (FIGURA 41). 

 
Figura 41 – Região oceânica adjacente ao Nordeste Brasileiro. Observa-se o alinhamento entre a zona de 

fratura do Arquipélago de Fernando de Noronha e a localização do morro Caruru, no extremo leste da cidade 

de Fortaleza. 1- Limite de zonas de fratura; 2 - Rochas Magmáticas.  

 
Fonte: Almeida (2006). 
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Segundo Costa (2008), a mineralogia do fonólito constitui-se principalmente de 

feldspato potássico (sanidina), nefelina, piroxênio sódico, biotita e minerais do grupo da 

sodalita, apresentando textura afanítica. 

Quanto às suas características morfológicas, este relevo apresenta-se radial, tendo 

350m de extensão e 59m de altitude (FIGURA 42, 43). Apresenta topo plano, vertentes 

relativamente íngremes, mas com tendência à forma convexa. Desde sua origem submetida às 

intempéries, não apresenta as mesmas formas originais. No entanto, sua forma topográfica de 

abóbada remete a definir este relevo como um exemplo típico de neck vulcânico (COSTA, 

2008). 

 
Figura 42 – Visão em 3D da geomorfologia do morro 

Caruru, elaborada a partir do Global Mapper, versão 

2008.   

 

Figura 43 – Maciço residual, morro Caruru – neck 

vulcânico.  

 

 

Fonte: Costa (2008). Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 563818E; 9578213S – 24M. 

 

No entorno do corpo, pode-se observar uma fina camada de sedimentos agregados 

bastante oxidados, resultado do intemperismo químico, além de blocos arredondados e 

semiarredondados (matacões) oriundos, principalmente, do intemperismo físico (termoclastia) 

ao longo do tempo. Atualmente, a vertente oeste do domo acha-se desfigurada, em face da 

atividade de mineração, fato que muda completamente a morfologia desse segmento. 

 

4.2.1.2 Tércio-Quaternário 

 

 Formação Barreiras  

A Formação Barreiras apresenta-se como uma faixa alongada de largura variável 

disposta paralelamente à linha de costa atual. É formada por sedimentos tércio-quaternários 

mal selecionados, de textura areno-argilosa e coloração avermelhada, creme ou amarelada, 



113 

 

 

 

muitas vezes apresentando aspecto mosqueado. Forma um relevo tabular, com suave 

inclinação em direção ao litoral, e inclinações não superiores a 5º (FIGURA 44).  

Essas formações são interrompidas pelos estuários dos rios que atingem o litoral. 

Penetram cerca de 40 km na direção oeste, avançando para interior do continente, e tem 

altitude média de 30m a 50m, raramente ultrapassando 80m. 

Os solos da Formação Barreiras apresentam-se de dois tipos, Argissolos 

Vermelho Amarelo Eutróficos e Neossolos Quartzarênicos recobertos originalmente por Mata 

de Tabuleiros e Complexo Vegetacional Litorâneo, todos já fortemente descaracterizados e 

um remanescente de cerrado cercado pela intensa ocupação urbana (SANTOS, 2006). Na área 

são caracterizadas porções mais arenosas, localizadas na porção norte, que grada para uma 

fácies areno-argilosa ao sul.  

Ocorre também uma expressiva quantidade de lagoas perenes e intermitentes 

ligadas originalmente por uma série de canais que se encontra fortemente alterada. 

A posição estratigráfica dessa unidade encontra-se sobreposta, discordantemente, 

à superfície de erosão das rochas pré-cambrianas do embasamento e sotoposta, na região 

litorânea, aos Depósitos eólicos (FIGURA 45).  

 

Figura 44 – Visão geral do perfil da Formação 
Barreiras, em Abreulândia. 

 

Figura 45 – Contato discordante entre a Formação 
Barreiras e o Depósito Eólico, em Sabiaguaba. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** UTM – 564288E; 9579070S – 24M.  

 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** UTM – 564069E; 9579053S – 24M.   

4.2.1.3 Quaternário 

 

 Rocha de Praia 

A Rocha de Praia do Quaternário (Plioceno) apresenta-se como faixas 

descontínuas de corpos rochosos alongados e estreitos, que se encontram dispostos 

paralelamente à linha de costa atual, por vezes se estendendo em direção ao mar, constituídos 

de areias de praia cimentadas por carbonatos, podendo apresentar seixos e fragmentos de 
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conchas. Sua espessura, em geral, não ultrapassa dois metros e funcionam como anteparo 

natural para dissipação da energia das ondas, protegendo as praias da erosão. Estão 

intimamente relacionados às desembocaduras dos rios Cocó e Pacoti, sendo uma interação 

entre o ambiente fluvial e marinho (FIGURAS 46, 47).  

A datação de um desses cordões de rochas de praia, na praia da Sabiaguaba 

(Fortaleza), indica idade 14C de 2,7 mil anos (CLAUDINO-SALES, 2002).  

 
Figura 46 – Rocha de Praia associada à 

desembocadura do rio Cocó. Praia da Sabiaguaba. 

 

 

Figura 47 – Detalhes da estrutura do banco de Rocha 

de Praia paralelo à linha de costa. Praia Porto das 

Dunas. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** UTM – 563818E; 9578213S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 567058E; 9576440S – 24M. 

 

A gênese dessas rochas está associada a processos de diagênese das areias de praia 

por precipitação de carbonato de cálcio em ambiente marinho, meteórico e transicional. Essas 

rochas têm ocorrência restrita às regiões tropicais e subtropicais. A litologia varia de 

conglomerado a arenito grosso a muito grosso, que reflete a presença de maior energia em 

momento anterior à cimentação (FIGURA 47). 

As Rochas de Praia podem ter mais de um horizonte, e se estenderem por dezenas 

de quilômetros, como nas praias do Futuro, em Fortaleza, Sabiaguaba e Abreulândia 

(COFECO), em Aquiraz (FIGURA 40). 

 

 Depósito Aluvial 

O Depósito Aluvial representa áreas de acumulação de sedimentos quaternários de 

constituição litológica areno-argilosa, mal selecionados, de granulometria fina a grossa, cuja 

topografia baixa e plana ocasiona frequentes inundações por ocasião das cheias. Apresenta 

bom potencial de águas subterrâneas, e os solos são neossolos flúvicos com boa fertilidade 

natural (FIGURAS 48, 49). 
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Figura 48 – Depósito Aluvial do rio Pacoti. 

 

 

Figura 49 – Visão geral do perfil da margem do rio 

Pacoti.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 567049E; 9570014S – 24M.  

   Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 567049E; 9570014S – 24M. 

 

As Áreas de Acumulação Aluvial apresentam-se moderadamente degradadas em 

função do extrativismo vegetal acentuado (carnaúba), do uso intenso do solo pelas 

agriculturas de subsistência e lavouras de vazante (FIGURA 50). A deficiência de drenagem, 

a salinidade e a ocorrência de inundações periódicas nesses depósitos são fatores que 

restringem suas potencialidades naturais, além das restrições legais à sua ocupação.  

As Planícies Lagunares ocorrem bordejando os setores marginais de lagoas que 

possuem alimentação fluvial ou que são oriundas do lençol freático, estando sujeitas às 

inundações periódicas e assoreamento. Apresentam Neossolos Flúvicos recobertos por mata 

ciliar de carnaúba (FIGURA 51), copiosamente degradada.  

 
Figura 50 – Área de Acumulação sazonal do rio 

Coaçu, ocupada por lavoura de vazante. 

 

Figura 51 – Planície Lacustre da lagoa da Precabura 

recoberta por mata ciliar de carnaúba. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562045E; 9575820S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2009). 

** UTM – 563818E; 9578213S – 24M. 

 

Em alguns casos, as planícies lagunares, originadas da pequena profundidade do 

lençol freático, ocupam as pequenas bacias de deflação inseridas nas depressões interdunares 

com disposição, em geral, paralelas à linha de costa. 
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 Depósito Flúvio-lacustre 

 

Os Depósitos Flúvio-lacustres são formados por sedimentos oriundos da ação 

combinada de ambos os processos, podendo exibir as características dos dois ambientes de 

sedimentação de forma miscigenada. Estão associados à lagoa da Precabura e aos rios 

supracitados. São constituídos por areia muito fina, silte, argila de cores negras e matéria 

orgânica em decomposição que, associadas ao ambiente redutor, favorecem o surgimento de 

turfeiras (FIGURAS 52, 53). 

 
Figura 52 – Visão geral do Depósito flúvio-lacustre 

da lagoa da Precabura. 

Figura 53 – Detalhe das gretas de contração na 

superfície do Depósito flúvio-lacustre na lagoa da 
Precabura. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 563818E; 9578213S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 561739E; 9579437S – 24M. 

 

Segundo Claudino-Sales e Peulvast apud Silva et al. (2006), as lagoas, nas partes 

internas da zona costeira, estão relacionadas, em particular, à existência de climas mais ou 

menos úmidos ao curso do Pleistoceno Superior e de oscilações entre climas úmidos e secos 

ao curso do Holoceno. 

 

 Depósito Paludial 

 

O Depósito Paludial caracteriza-se por ambiente complexo que sofre influência 

das oscilações das marés e dos processos continentais, formado pela deposição de sedimentos 

argilo-areno-siltosos, ricos em matéria orgânica em suas áreas de inundação e vegetação de 

mangue. As planícies fluviomarinhas dos rios Pacoti, Cocó (FIGURA 54) e Coaçu são as 

feições geomorfológicas representativas desse depósito. Sua origem está associada ao 

processo natural de colmatação de corpos aquosos costeiros, que vão sendo vegetados à 

medida que as lâminas d’água diminuem. 
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O regime fluvial é perene com padrão de drenagem anastomosado. A topografia é 

plana, com eventuais ocorrências de solapamento nas margens. 

O manguezal serve de berçário de várias espécies animais. Apresenta vegetação 

de mangue, que é extremamente especializada, com predominância do mangue vermelho 

(Rhizophora mangle) (FIGURA 55). 

 
Figura 54 – Visão geral do Depósito paludial, na 

planície fluviomarinha do rio Cocó, próximo à sua 

desembocadura entre as praias do Caça e Pesca e da 

Sabiaguaba. 

Figura 55 – Detalhe do complexo manguezal com 

presença de Rhizophora mangle, típica do Depósito 

paludial às margens do rio Pacoti. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562515E; 9581871S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 564349E; 9576299S – 24M. 

 

 Depósito Eólico 

 

O Depósito Eólico é constituído, predominantemente, por sedimentos 

holocênicos, areno-quartzosos, de granulometria fina a média, que foram selecionados pelo 

transporte eólico, estando geralmente sobrepostos a uma litologia mais antiga, Formação 

Barreiras, por exemplo. O relevo é fortemente ondulado. Formam os campos de dunas com 

preponderância de Neossolos Quartzarênicos, bem selecionados e de colorações claras. Este 

depósito está presente em quase toda a área de estudo, entre os municípios de Fortaleza e 

Aquiraz, sendo limite entre outros depósitos, como o aluvial, paludial e marinho praial. Estão 

representados pelas dunas fixas, semifixas e móveis, e superfícies de deflação (FIGURAS 56, 

57). 

De acordo com Claudino-Sales e Peulvast apud Silva et al. (2006), as dunas 

costeiras relacionadas às variações climáticas do final do Pleistoceno e do Holoceno, durante 

as fases de regressão marinha a acumulação de areias na zona costeira, teria sido mais 

importante, em função da emersão da plataforma continental. Já as condições que são 

associadas aos períodos de transgressão, as areias da zona litorânea seriam transportadas em 
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direção à plataforma, enquanto uma transferência de areias da plataforma em direção ao 

litoral teria lugar durante as regressões. 

 
Figura 56 – Visão geral do Depósito Eólico (dunas fixas e 

móveis) na Praia Porto das Dunas.  

Figura 57 – Detalhe do perfil do Depósito Eólico 

na Praia  Porto das Dunas. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 5654178E; 9576711S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 5654178E; 9576711S – 24M. 

 

Na área de pesquisa, estas feições encontram-se dispostas paralelamente à linha de 

praia, apresentando um relevo ondulado e prolongando-se sobre a zona dos tabuleiros pré-

litorâneos no sentido NW, em decorrência da predominância do vento nessa direção. 

As dunas móveis têm larguras distintas dentro da área de pesquisa, variando de 

300m a 1250m, no sentido perpendicular à linha de praia. Algumas chegam a atingir 60m, 

como pode ser observado no modelo digital da zona costeira pesquisada. A principal fonte dos 

sedimentos são as areias depositadas ao longo da faixa de praia e pós-praia. Na área de 

estudo, a intensidade e o predomínio dos ventos alísios, principais fatores de formação e 

migração das dunas, tendem a deslocá-las no sentido NW. As dunas fixas ou estáveis e 

semifixas, situadas à vanguarda das dunas móveis, estão distribuídas de forma descontínua e 

chegam, em alguns locais da área, no sentido perpendicular à linha de costa, a mais de 2000 m 

de largura, e têm em média de 40 a 90 m de altitude. Essas feições possuem formação mais 

antiga e estão recobertas total ou parcialmente por vegetação pioneira (MEIRELES et  al.,  

2001). São constituídas por areias bem selecionadas, de granulação fina a média, e 

apresentam matéria orgânica na composição de seu substrato. As dunas mais antigas, 

edafizadas, são mais interiorizadas e foram provavelmente remobilizadas durante a última 

transgressão marinha. Essas dunas acham-se rebaixadas e por vezes recobertas pelas dunas 

atuais (SOUZA, 1989), na região de Sabiaguaba. 

As planícies de deflação são superfícies planas horizontais, ou ligeiramente 

inclinadas, que se estendem desde o limite de maré alta, até a base do campo de dunas. Nestas 
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superfícies predomina a remoção de sedimentos pelos processos eólicos, com formação de 

feições residuais. Esta faixa da planície litorânea é relativamente plana, e é de lá que o vento 

retira a areia para formar as dunas, principalmente, no litoral cearense, onde as dunas frontais, 

não são comuns e têm pouca expressão superficial. A formação da superfície plana é rápida e, 

à medida que vai se tornando mais uniforme, diminui a turbulência do vento, responsável pelo 

transporte da areia. Às vezes o vento é tão brando que não tem energia para carregar os grãos 

de areia por grandes distâncias, acumulando o sedimento nas depressões da própria superfície 

de deflação (CEARÁ/SEMACE, 2004).  

As dunas frontais (foredunes) constituem um cordão arenoso que se desenvolve 

paralelo à linha de praia, ocupando a zona de pós-praia (backshore), apresentando uma 

relação geométrica característica, em que as dimensões (comprimento e altura) são pequenas 

em relação a sua largura. A densidade de cobertura vegetal varia de acordo com as condições 

climáticas da área (BRANCO et al., 2003). Ressalta-se que essas feições não estão 

representadas no mapa geológico, Figura 40, em razão de suas pequenas dimensões.  

 

 Depósito Marinho Praial 

  

O Depósito Marinho Praial exibe uma configuração contínua e alongada que se 

estende por toda costa até a base do campo de dunas, constituído por sedimentos marinhos 

arenosos, depositados pela deriva litorânea, e que são constantemente mobilizados pela ação 

eólica e retrabalhados pela abrasão marinha na faixa praial. Esses depósitos foram originados 

durante a regressão holocênica (CLAUDINO-SALES e PEULVAST apud SILVA et al., 

2006). 

 Há uma infinidade de modificações sazonais durante os processos de deposição 

e remoção de sedimentos arenosos na faixa de praia, que são causados pelas variações das 

marés, uma vez que ocorre uma maior intensidade de acumulação na preamar e predomina a 

erosão durante o refluxo da baixa-mar, sendo, portanto, a praia, dentro dos ambientes 

litorâneos, um dos ambientes mais instáveis e com intensa dinâmica. 

 Na área de estudo, o Depósito Marinho Praial é representado pela faixa praial 

com larguras variadas e ocorrência pontual de rochas de praia. Esses depósitos são arenosos e 

tem perfis de pós-praia, por vezes, estreitos, em razão da especulação imobiliária de forma 

desordenada. O pós-praia desenvolve-se a partir da faixa litorânea em altitudes médias de 2m. 

A largura da faixa de praia varia de 100m a 120m, levando em consideração a maré do dia e 
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os sedimentos que são de médios a finos, em se tratando da sua granulometria, por vezes 

recoberta por uma vegetação pioneira herbácea (FIGURAS 58, 59). 

 
Figura 58 – Ocupação do pós-praia e da planície de 

deflação por condomínios de luxo e resorts, Praia do 

Porto das Dunas. 

Figura 59 – Detalhe do perfil do Depósito 

Marinho Praial, na Praia da Sabiaguaba. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

** UTM – 567725E; 9573206S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562835E; 9583130S – 24M. 

 

Os sedimentos praiais são constituídos, predominantemente, por areia média, 

apresentando grãos de quartzo subarredondados e de esfericidade média. Entretanto, as 

características granulométricas tendem a variar de areia grossa a fina, em função do estágio 

evolutivo da costa, consequência de modificações espaciais e temporais, podendo ocorrer 

ocasionalmente a presença de grânulos e seixos próximos a desembocaduras dos rios e 

abundantes restos de conchas, matéria orgânica e minerais pesados. 

 

4.3 Paleogeografia 

  

A paleogeografia da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas é 

definida com base nas unidades litológicas presentes, considerando as características 

altimétricas, litológicas, sedimentológicas, tectônicas, geomorfológicas e posicionais 

geográficas em relação à linha de costa atual (FIGURAS 60, 61). 
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Figura 60 – Modelo digital da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, RMF, Ceará. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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Figura 61 – Perfis topográficos da zona costeira entre as praias do Futuro e Porto das Dunas, RMF, Ceará.  

 

Perfil 1 

 

Perfil 2 

 

Perfil 3 

 

Perfil 4 

 
Perfil 5 

Fonte: Elaborado pela autora (2011). 

 

Na área pesquisada, esses processos originaram diferentes depósitos sedimentares, 

preservando apenas os mais recentes do Tércio-Quaternário e Quaternário, com exceção do 

maciço residual, representado pelo Morro Caruru, datado do Terciário.  

 Vale ressaltar que a Plataforma Brasileira foi, segundo Sykes (1978), em toda a 

sua extensão, afetada por deformações tectônicas cenozóicas que aproveitaram 
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preferencialmente as linhas de fraqueza crustal herdadas das eras geológicas anteriores, sem 

prejuízo de terem, concomitantemente e/ou em seguida, nucleado estruturas novas.  

De acordo com Saadi (1993), o resultado final é expresso por uma 

compartimentação em unidades neotectônicas (micro-placas?), delimitadas por 

Descontinuidades Crustais resultando da reativação, geralmente em regime transcorrente, dos 

mais expressivos lineamentos pré-cambrianos brasileiros; a Descontinuidade Crustal dos Dois 

“Brasis” (DCDB) constitui um rasgo fundamental na Plataforma Brasileira, a partir do qual se 

organizou a hidrografia moderna e, consequentemente, a evolução geomorfológica cenozóica; 

e a participação dos prolongamentos continentais dos lineamentos oceânicos a este arcabouço 

é bastante evidente na região Nordeste. 

 Baseando-se nos levantamentos e estudos desenvolvidos por Claudino-Sales e 

Peulvast apud Silva et al. (2006) e Fundação Brasil Cidadão (2009), os principais conjuntos 

morfológicos da fachada marítima cearense foram herdados da reativação tectônica cretácea 

que produziu a ruptura entre os continentes africano e sul-americano, descritos a seguir: 

 

No Cretáceo Inferior  

(1) extensão intracontinental difusa (rifting), com formação de rifts no eixo estrutural 

Cariri/Potiguar, de orientação SE-NW e de idade neocomiana (145-130 Ma); 

(2) abortamento dos rifts no Barremieno (130-125 Ma), com a formação das bacias 

sedimentares do Araripe e Apodi nas fossas abortadas; 

(3) abertura das fossas transformantes através de esforços transtensionais e transpressivos 

de orientação SE-NW no Aptiano/Albiano (entre 125 e 100 Ma), rasgando a bacia do 

Apodi e criando as zonas de fraturas que deram origem ao oceano Atlântico no 

Nordeste equatorial brasileiro, por volta de 100 Ma; 

 

No Cretáceo Superior  

(1) subsidência térmica das bacias sedimentares, propiciando a deposição das coberturas 

entre o Cenomaniano e Campaniano (99-85 Ma), representadas pelas formações Açu e 

Jandaíra na bacia Potiguar. Esses depósitos ultrapassaram largamente os limites da 

bacia, recobrindo parcela das áreas aplainadas adjacentes, que teriam, portanto, sido 

aplainadas em tempos pré-cenomanianos; 

(2) soerguimento flexural do interior do continente com subsidência da zona costeira, em 

curso até o Presente. 
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No Terciário  

(1) atividade vulcânico-alcalina na fachada marítima (entre 30 Ma e 10 Ma), associada à 

zona de fraturas oceânicas relacionada à expansão do assoalho do oceano Atlântico, 

através da ascensão de magma ao longo de falhas transformantes, responsável pelo 

alinhamento no qual se localizam diversos montes vulcânicos no fundo oceânico na 

região Nordeste do Brasil, como o arquipélago Fernando de Noronha;  

(2) variações climáticas e eustáticas, com deposição da Formação Barreiras entre o 

Mioceno e Pleistoceno (30 Ma - 2 Ma), o nível relativo do mar encontrava-se mais 

elevado que o atual, provocando erosão marinha sobre os relevos pretéritos, 

permitindo a formação de uma ampla plataforma de deposição de sedimentos 

continentais (e provavelmente também litorâneos) e responsável pela modelagem dos 

tabuleiros pré-litorâneos (glacis de deposição), no qual sua evolução é controlada, 

sobretudo, pela ação eólica e por processos continentais (intemperização, 

pedogenização, escoamentos superficiais com ravinamentos, ação fluvial). 

(3) rochas de praia associadas a processos de diagênese das areias de praia por 

precipitação de carbonato de cálcio em ambiente marinho, meteórico e transicional 

(idade 14C de 2,7 Ka,  segundo CLAUDINO-SALES, 2002). 

 

No Quaternário 

(1) variações climáticas e do nível do mar (provavelmente com ocorrência de uma 

transgressão holocênica e uma regressão holocênica); modelagem de formas litorâneas 

quaternárias (planícies de inundação,  planície flúvio-lacustre,  planície fluviomarinha, 

dunas – fixas, móveis e semifixas, dunas frontais, planície deflação e praias atuais).  

 

Ainda segundo os autores supracitados, atualmente, os estoques arenosos 

litorâneos acham-se submetidos a uma forte deflação e numerosas praias, a uma intensa 

erosão. Essa tendência erosiva pode estar associada a um controle climático e 

sedimentológico próprio do período atual, ou ainda a uma resposta aos impactos 

antropogênicos, ocupação social e desenvolvimento urbano acelerado da região, como pode 

também estar associada ao contexto atual de subida do nível relativo do mar.  

De acordo com Martin et al. (1984), com raras exceções, os estudos publicados 

sobre as tendências da evolução paleoclimática quaternária só consideram as mudanças 

ocorridas durante o Pleistoceno Superior e o Holoceno, principalmente no intervalo 

compreendido entre o último pico glacial e a última regressão eustática de 18 Ka e os 
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primeiros milênios do período pós-glacial, com o máximo da transgressão holocênica de 7 Ka 

na maioria das costas mundiais e de 5,1 Ka no Brasil.  

 

4.4 Considerações 

 

 A zona costeira pesquisada, apesar de sua pequena dimensão territorial, apresenta 

significativa diversidade de unidades litoestratigráficas, o que confere grandes potencialidades 

paisagísticas e disponibilidade de recursos ambientais.   

Quanto às unidades litológicas da zona costeira, destacam-se as rochas vulcânicas 

alcalinas presentes no morro Caruru; os sedimentos continentais representados pela Formação 

Barreiras e Depósito Aluvial; os sedimentos litorâneos (Rocha de Praia, Depósito Flúvio-

lacustre, Depósito Paludial, Depósito Eólico e Depósito Marinho Praial), com grande 

potencial para exploração. 

A área da zona costeira de estudo é constituída por aproximadamente 60% da 

Formação Barreiras do Tércio-Quaternário, tal como foi observado nos trabalhos preliminares 

e de campo realizados na área da pesquisa. A unidade litoestratigráfica de menor expressão 

encontra-se representada pela unidade Vulcânico-Alcalina (morro Caruru). Vale ressaltar que 

a presença das rochas de praia funciona como anteparo natural para dissipação da energia das 

ondas, protegendo as praias da erosão costeira. 

Os sedimentos da planície costeira foram originados a partir de processos 

gravitacionais gerados por oscilações climáticas relacionadas às flutuações relativas do nível 

do mar ocorridas durante o Quaternário, principalmente durante a última fase regressiva, que 

iniciou há 5.100 anos A.P.  

Na área pesquisada vale destacar a grande influência do soerguimento flexural do 

interior do continente com subsidência da zona costeira, em curso até o presente. Ao longo da 

fachada marítima, desloca-se como um paleopiedmont, formando o substrato dos sedimentos 

da Formação Barreiras. Esse processo, herdado do Cretáceo, parece não ter mudado ao longo 

do Cenozóico, sugerindo a presença de relevos herdados por falhas bordejando antigos rifts e 

de corredores estruturais guiados pelas grandes zonas de cisalhamento reativadas no Cretáceo.  

De acordo com os estudos pretéritos, a região tem sido afetada por deformações 

tectônicas cenozóicas que aproveitaram preferencialmente as linhas de fraqueza crustal 

herdadas das eras geológicas anteriores. A ocorrência de importante atividade neotectônica na 

região, com decisiva influência sobre a evolução morfogenética, tem sido aceita em vários 

trabalhos geomorfológicos de caráter regional sobre o Nordeste brasileiro, bem como 
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variações climáticas e eustáticas associadas com deposição da Formação Barreiras, época em 

que o nível do mar encontrava-se mais elevado que o atual, provocando erosão marinha sobre 

os relevos pretéritos. Esse processo permitiu a formação de uma ampla plataforma de 

deposição de sedimentos continentais responsável pela modelagem dos tabuleiros pré-

litorâneos. A sua evolução é cotrolada, sobretudo, pela ação eólica e por processos 

continentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 ESTUDO MORFODINÂMICO DE CURTO PERÍODO DA FAIXA LITORÂNEA 

(2010-2011)  

 

A caracterização dos aspectos morfodinâmicos diz respeito às praias oceânicas 

dominadas por mesomarés da planície costeira da região metropolitana de Fortaleza, as quais 

são: Praia Porto das Dunas (Aquaville Resort), Praia da Abreulândia (COFECO), Praia da 

Sabiaguaba, Praia do Caça e Pesca e Praia do Futuro (Barraca Vira Verão), litoral leste do 

estado do Ceará, com aproximadamente 15 km de praias monitoradas (FIGURA 62). 

 
Figura 62 – Localização das praias monitoradas.  

 
Fonte: Imagem Google Earth (04 de outubro de 2009). 

 

A zona litorânea dessa região caracteriza-se pela presença de duas 

desembocaduras fluviais, correspondentes aos rios Cocó e Pacoti que, em períodos chuvosos, 

contribuem para alimentação do depósito sedimentar praial. A faixa praial de natureza arenosa 

destaca-se por apresentar alguns afloramentos de rochas de praia (beachrocks) de idade 

quaternária (Plioceno), além da presença de campo de dunas que bordejam toda a costa, 

exercendo influência sobre a dinâmica costeira. 
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Quando se faz referência à escala temporal de variações a curto prazo, ou seja, da 

ordem de grandeza sazonal ou até mesmo dias e horas (períodos de ressacas), pode-se associar 

a uma ação média do mar e intervenções antrópicas com efeitos de variação da linha de costa. 

Neste estudo foram verificadas as variações morfológicas do ambiente praial em 

resposta às condições oceanográficas, por meio da realização de levantamentos topográficos, 

medições oceanográficas e coleta de sedimentos, de acordo com as metodologias e materiais 

descritos nos tópicos 3.4 a 3.6, buscando-se conhecer o grau de influência das fontes de 

suprimentos de sedimentos para a praia (p. ex. desembocaduras fluviais e campo de dunas) e 

dos cordões de beachrocks sobre os processos hidrodinâmicos atuantes na região, além da 

quantificação do balanço sedimentar (processos deposicionais e erosivos) no sistema praial. 

 

5.1 Compartimentação da área monitorada 

 

A localização das cinco estações de monitoramento para a realização dos perfis 

topográficos praiais foi determinada em locais previamente estabelecidos ao longo do litoral 

pesquisado (FIGURA 62), cujas coordenadas geográficas encontram-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Localização dos perfis praiais. 

Ponto Coordenadas (UTM) – 24M / Datum WGS84 

Longitude Latitude 

1 – Porto das Dunas (Aquaville Resort) 567062 9576235 

2 – Praia da Abreulândia (COFECO) 566155 9577846 

3 – Praia da Sabiaguaba 562765 9583087 

4 – Praia do Caça e Pesca   562438 9583590 

5 – Praia do Futuro (Barraca Vira 

Verão) 

560602 9586979 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

A área de estudo foi dividida em três setores, levando-se em consideração a 

localização das duas desembocaduras, onde se tem: Setor 1 - representado pela célula costeira 

da Praia Porto das Dunas (Ponto 1) até a margem direita do rio Pacoti; Setor 2 – abrange a 

Praia da Abreulândia – COFECO (Ponto 2) e a Praia da Sabiaguaba (Ponto 3), situadas entre 

as desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó; e Setor 3 – constituído  pela Praia do Caça e Pesca 

(Ponto 4) e pela Praia do Futuro – Barraca Vira Verão (Ponto 5).   

Pensando-se em tornar a descrição de cada setor mais clara e objetiva, adotou-se 

uma ordem sequencial, onde as descrições foram feitas de acordo com as divisões da praia, do 
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continente para o mar, ou seja, estirâncio superior, estirâncio médio, estirâncio inferior e 

antepraia.  

As variações dos estágios morfodinâmicos, em curto período, caracterizadas por 

meio dos perfis topográficos transversais à face de praia, foram acompanhadas das medições 

oceanográficas e coleta de sedimentos em baixa-mar de sizígia, sazonalmente, em 3 períodos 

distintos: agosto/10 (transição), outubro/10 (estiagem), dezembro/10 e fevereiro/11 (chuvoso). 

  

5.2 Parâmetros hidrodinâmicos 

 

As observações tomadas durante as etapas de campo mostraram o predomínio de 

ondas de altura média mínima de 0,9m, no período chuvoso, quando se tem a menor 

velocidade dos ventos. Os meses de agosto/10 e outubro/10 foram marcados pelas maiores 

alturas das ondas, valor médio máximo de 1,2m, correspondendo ao período mais seco, 

registrando uma maior velocidade dos ventos (FIGURA 63). 

 

Figura 63 – Altura média das ondas nas praias monitoradas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

Na análise integrada dos períodos médios de ondas nos pontos monitorados, pode-

se dividir em dois grupos sazonais. Observaram-se períodos compreendidos entre 6,1 e 9s, 

relacionados com ondas do tipo sea, período seco, e entre 9,2 e 15,9s, indicando ondas do tipo 

swell, período chuvoso (FIGURA 64).  
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Figura 64 – Período médio das ondas nas praias monitoradas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
 

 

Os processos hidrodinâmicos atuantes na faixa litorânea pesquisada resultam da 

ação contínua dos ventos alísios, gerando trends de ondas divididos em dois grupos, fato que 

ajuda na compreensão da movimentação dos sedimentos na área. O primeiro grupo oriundo 

do quadrante ESE (106º - 108º), meses de agosto e outubro de 2010, e o segundo grupo, em 

sua maioria do quadrante NNE (14º - 34º), para os meses de dezembro/10 e fevereiro/11, 

apresentando duas pequenas anomalias para o quadrante NMW, os quais atingem a linha de 

costa obliquamente (FIGURA 65). Essas direções corroboram com as variações da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), na qual os meses de agosto/10 e outubro/10 correspondem 

ao período em que os ventos atingem a intensidade máxima anual, ventos alísios de SE, 

ocasionado pelo retorno da ZCIT às latitudes equatoriais.  

 

Figura 65 – Direção média das ondas nas praias monitoradas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

5.3 Caracterização do tipo de rebentação 

 

A aplicação do coeficiente de rebentação (β) nos perfis praiais dos pontos 

estudados indica o predomínio do tipo de rebentação deslizante (β < 0,068), Figura 12, 



131 

 

 

 

corroborando com a baixa declividade da face de praia durante o período monitorado, valores 

predominantemente inferiores a 5º que, segundo Galvin Jr. (1968), correspondem às praias 

planas.  

 

5.4 Classificação dos estágios morfodinâmicos do ambiente praial 

 

As praias, mesmo representando uma estreita faixa da zona costeira, 

desempenham importante papel na proteção da costa contra a ação energética das ondas 

(SERAFIM et al., 2002). As praias arenosas são formadas por uma acumulação costeira de 

sedimentos inconsolidados de diversos tamanhos, facilmente deformável por processos 

oceanográficos e meteorológicos (HOEFEL, 1998).  

Nesses ambientes, o regime das ondas é o maior responsável pelas variações 

temporais da zona de rebentação, enquanto que as variações espaciais são uma consequência 

da interação das ondas com a topografia e com o tipo de sedimento. Por outro lado, os agentes 

físicos ampliam ou minimizam a exposição e a orientação da linha de costa e os processos 

harmônicos produzidos pela ação das marés são condicionantes dos processos erosivo-

deposicionais atuantes no sistema (TOZZI e CALLIARI, 2000).  

O conhecimento do comportamento morfodinâmico de uma praia específica 

permite o acompanhamento espaço-temporal de ciclos de erosão/deposição. A partir desse 

prévio conhecimento, uma avaliação dos perfis é importante para a compreensão da 

variabilidade sazonal, assim como da resposta destes às diferentes condições oceanográficas 

às quais a faixa litorânea é exposta. 

A dinâmica da zona de praia e surfe vem sendo estudada por vários pesquisadores, 

em especial os da “Sydney University”, da Austrália (WRIGHT et al. 1979; SHORT e HESP 

1982; WRIGHT E SHORT 1984). Esses autores caracterizaram a morfologia dos perfis 

praiais como dissipativa e refletiva, com variações intermediárias, correspondendo a estágios 

morfodinâmicos representados por processos deposicionais e hidrodinâmicos associados. Os 

perfis praiais dissipativos (D) se formam em resposta à condição de ondas de alta energia 

quebrando há poucas centenas de metros da costa e, morfologicamente, correspondem a 

praias suaves e extensas. Os refletivos (R) correspondem a praias que se formam em resposta 

à baixa condição de onda modal. Nessas condições, os sedimentos são armazenados na porção 

subaérea, que é estreita e íngreme, e a zona de surfe deficiente em sedimento é, relativamente, 

profunda, com declive acentuado. Os estádios intermediários foram denominados de barra e 
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calha longitudinal (BCL), barra e praia rítmica (cúspides), barra transversal (BT) e terraço de 

baixa mar (TBM) (FIGURA 13). 

A análise dos perfis praiais, realizada nos 5 pontos distribuídos no segmento 

litorâneo pesquisado, demonstrou um certo padrão nas faces de praia durante um ciclo 

temporal. Foram classificados variando do extremo morfodinâmico dissipativo a 

intermediário, por vezes, refletivo, segundo Wright e Short (1984), e declividade suave 

(TABELA 5). 

 

Tabela 5 – Cálculo do parâmetro de Dean (Ω) e classificação morfodinâmica do trecho Porto das Dunas – Praia 

do Futuro, segundo Wright e Short (1984).  

Ponto 1 – Praia Porto das Dunas (Aquaville Resort) 

MESES Hb (m) T 

(s) 

Mz (phi) Mz (mm) Ws Ws Ws*T Ω Classificação 

(mm/s) (m/s) 

ago/10 1,2 7,8 1,38 0,384 26,2 0,0262 0,20436 5,64 D 

out/10 1,1 6,3 0,98 0,507 81,75 0,08175 0,515025 2,04 TBM 

dez/10 1,0 14,3 1,53 0,346 26,2 0,0262 0,37466 2,70 TBM 

fev/11 1,1 9,3 1,13 0,457 26,2 0,0262 0,24366 4,34 BPC 

Ponto 2– Praia da Abreulândia / COFECO (margem esquerda do rio Pacoti) 

MESES Hb (m) T 

(s) 

Mz (phi) Mz (mm) Ws Ws Ws*T Ω Classificação 

(mm/s) (m/s) 

ago/10 1,2 7,8 0,86 0,551 81,75 0,08175 0,63765 1,87 TBM 

out/10 1,0 6,4 0,83 0,562 81,75 0,08175 0,5232 2,00 TBM 

dez/10 1,1 14,5 1,12 0,46 26,2 0,0262 0,3799 2,83 TBM 

fev/11 0,9 9,2 0,94 0,521 81,75 0,08175 0,7521 1,26 R 

Ponto 3 – Praia da Sabiaguaba (margem direita do rio Cocó) 

MESES Hb (m) T 

(s) 

Mz (phi) Mz (mm) Ws Ws Ws*T Ω Classificação 

(mm/s) (m/s) 

ago/10 1,1 7,9 1,06 0,479 26,2 0,0262 0,20698 5,41 BCL 

out/10 1,2 6,5 1,07 0,476 26,2 0,0262 0,1703 7,16 D 

dez/10 1,1 14,8 1,44 0,368 26,2 0,0262 0,38776 2,92 TBM 

fev/11 0,9 9,2 1,16 0,447 26,2 0,0262 0,24104 3,87 BT 

Ponto 4 – Praia do Caça e Pesca (margem esquerda do rio Cocó)  

MESES Hb (m) T 

(s) 

Mz (phi) Mz (mm) Ws Ws Ws*T Ω Classificação 

(mm/s) (m/s) 

ago/10 1,1 8,0 1,3 0,406 26,2 0,0262 0,2096 5,34 BCL 

out/10 1,2 6,3 1,08 0,473 26,2 0,0262 0,16506 7,21 D 

dez/10 1,1 15,7 1,53 0,346 26,2 0,0262 0,41134 2,72 TBM 

fev/11 0,9 9,2 1,28 0,412 26,2 0,0262 0,24104 3,79 BT 

Ponto 5 – Praia do Futuro (barraca Vira Verão) 

MESES Hb (m) T 

(s) 

Mz (phi) Mz (mm) Ws Ws Ws*T Ω Classificação 

(mm/s) (m/s) 

ago/10 1,1 8,0 1,86 0,275 26,2 0,0262 0,2096 5,01 BCL 

out/10 1,2 6,1 1,46 0,363 26,2 0,0262 0,15982 7,20 D 

dez/10 1,1 15,9 2,13 0,228 26,2 0,0262 0,41658 2,72 TBM 

fev/11 1,0 9,3 1,71 0,306 26,2 0,0262 0,24366 4,06 BPC 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
LEGENDA 

Hb (m) – Altura média das ondas Refletivo ( R )  

T (s) – Período médio das ondas Terraço Baixa Mar (TBM) 

Ws (mm/s) – Velocidade de queda do grão Bancos Transversais (BT) 

Ws (m/s) – Velocidade de queda do grão Banco e Praia em Cúspides (BPC) 

Mz (φ) – Diâmetro médio do grão Banco e Calha Longitudinal (BCL) 

Mz (mm) – Diâmetro médio do grão Dissipativo (D) 

Ω – Parâmetro de Dean = Hb / Ws*T  
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5.4.1 Setor 1 – Praia Porto das Dunas  

 

Ponto 1 – Praia Porto das Dunas Aquaville Resort 

 

A praia Porto das Dunas possui uma instabilidade morfodinâmica acentuada, em 

virtude de essa área apresentar uma urbanização bastante desordenada, visto que toda a zona 

de pós-praia encontra-se ocupada por barracas de praia, condomínios residenciais de luxo e 

turístico-hoteleiros. Desta forma, a ação da maré é restrita a um perfil médio de 95,6m de 

extensão, com declividade média de 4,8º. 

Os perfis praiais do Ponto 1 foram classificados como dissipativo no período de 

transição (agosto/10) e intermediário nos períodos de estiagem e chuvoso (FIGURA 66), 

regido por um sistema contínuo de ataque de ondas deslizantes (β < 0,068). Os perfis de 

outubro/10 e dezembro/10 são marcados por um sutil rebaixamento nos seus traços, 

justificado pelo período de maior intensidade dos ventos, onde as altas ondas erodem os 

sedimentos praiais, acumulando-os sob a forma de barras (bancos).  

 

Figura 66 – Configurações dos perfis sazonais da praia Porto das Dunas. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

 Os perfis transversais à linha de costa apresentaram diferenças sazonais durante 

os meses monitorados, tendo demonstrado um recuo significativo, apresentando um pequeno 

período de acresção entre os meses de agosto e outubro de 2010, passando de 65,49m para 

129,39m. O balanço sedimentar teve volume máximo de 791m
3
/m em dezembro de 2010 e 

mínimo de 453m
3
/m em fevereiro de 2011. A curva de tendência (FIGURA 67) revela um 

comportamento erosional predominante. 
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Figura 67 – Gráfico de tendência do Ponto 1 - Praia Porto das Dunas.  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

5.4.2 Setor 2 – Praia da Abreulândia 

 

Este Setor abrange a Praia da Abreulândia – COFECO (Ponto 2) e a Praia da 

Sabiaguaba (Ponto 3). Localiza-se entre as desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, fontes de 

alimentação de areia fluvial, bem como encontra-se bordejado por um campo de dunas 

interioranas e um cordão descontínuo de rochas de praia (beachrocks) paralelo à linha de 

costa, o qual apresenta maiores dimensões próximo à foz desses rios (FIGURA 68). 

 
Figura 68 – Cordão de rochas de praia (beachrocks) e dunas frontais da Praia da 

COFECO. Foz do rio Pacoti, margem esquerda. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

** UTM – 566409E; 9577362S – 24M. 
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Ponto 2 - Praia da Abreulândia (COFECO) 

 

Os perfis morfológicos do Ponto 2, na margem esquerda do rio Pacoti, 

apresentaram feições características do estágio intermediário, terraço de baixa mar (TBM), 

com exceção do mês de fevereiro de 2011, o qual mostrou-se mais refletivo (FIGURA 69) .  

 

Figura 69 – Configurações dos perfis sazonais da Praia da COFECO. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

As ondas apresentaram-se do tipo deslizante, de acordo com a classificação de 

Galvin Jr. (1968), para o tipo de rebentação de onda. Os estágios morfodinâmicos dos perfis 

praiais retratam uma extensão média de 61,82 metros e declividade média de 7,2º no período 

monitorado.   

 Os perfis praiais entre agosto e dezembro de 2010 caracterizaram-se por 

processos erosivos, de 71,30m em agosto para 46,43m em dezembro, entretanto, apresentou 

um ligeiro acréscimo em fevereiro de 2011 (75,73m). Essa variação diminuta encontra-se 

associada à presença do banco de rochas de praia, o qual dissipa a energia das ondas 

incidentes, reduzindo o seu poder erosivo. Destaca-se um balanço sedimentar próximo ao 

equilíbrio.  

Quanto à variação do volume sedimentar, observaram-se valores máximo de 

394m
3
/m em agosto de 2010 e mínimo de 98m

3
/m em outubro de 2010, ressaltando-se uma 

fase erosional para o período de estiagem, seguida de uma fase acrescional nos meses de 

dezembro/10 (144m
3
/m) e fevereiro/11 (282m

3
/m) (FIGURA 70). 
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Figura 70 – Gráfico de tendência do Ponto 2 - Praia da Abreulândia (COFECO). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

Ponto 3 – Praia da Sabiaguaba 

 

A análise dos perfis praiais do Ponto 3 retrata variações significativas para o 

período monitorado, apresentando estágios intermediários nos meses de agosto/10 (BCL), 

dezembro/10 (TBM) e fevereiro/11 (BT), e dissipativo (D) em outubro/10 (FIGURA 71). O 

traçado do perfil referente ao mês de agosto/10 não está representado no gráfico, em virtude 

de problemas ocorridos durante o processamento dos dados do equipamento para o notebook, 

entretanto, não prejudicou a sua classificação.  

Em relação à variabilidade do pacote de perfis, as maiores variações foram 

registradas entre 132,93m (outubro/10) e 173,34m (fevereiro/11), média de 146,21m e 

declividade de 1,6º (FIGURA 71). O maior volume sedimentar foi registrado no período 

chuvoso, 849m
3
/m e 1.797m

3
/m, para os meses de dezembro/10 e fevereiro/11, 

respectivamente.  As porções terminais planas do gráfico representam o banco de beachrocks 

que se apresentam paralelos à linha de costa, porém, de forma descontínua. Essa estrutura 

resguarda a faixa praial de um ataque direto das ondas, minimizando o processo erosivo 

incidente. 
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Figura 71 – Configurações dos perfis sazonais da Praia da Sabiaguaba. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

A análise do gráfico de tendência dos perfis no Ponto 3, localizado à sotamar da 

foz do rio Pacoti e à barlamar da desembocadura do rio Cocó, apresentou uma feição 

erosional nos períodos de agosto a dezembro de 2010, seguida de uma fase acrescional no 

mês de fevereiro de 2011 (FIGURA 72). 

 
Figura 72 – Gráfico de tendência da Praia da Sabiaguaba. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

5.4.3 Setor 3 - Praia do Futuro 

 

Esse Setor é constituído pela Praia do Caça e Pesca (Ponto 4), localizada na 

margem esquerda da foz do rio Cocó, e pela Praia do Futuro – Barraca Vira Verão (Ponto 5).  

 

Ponto 4 – Praia do Caça e Pesca 

 

Durante o monitoramento, o Ponto 4 apresentou uma extensão máxima do perfil 

174,50m, mínima de 79,02m e média de 119,52m, com declividade média de 3º (FIGURA 
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73). Afloramentos de rochas de praia estão presentes na zona de espraiamento inferior e na 

porção inicial da zona de surfe. Ao tempo em que funcionam como proteção à costa, essas 

rochas estão sujeitas aos processos de erosão por forças das ondas ou por processos de 

intemperismo químico e físico. 

 

Figura 73 – Configurações dos perfis sazonais da Praia do Caça e Pesca. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

Em relação ao estágio morfodinâmico, a localidade enquadrou-se no estágio 

intermediário, variando de banco e calha longitudinal (BCL), terraço de baixa-mar (TBM) e 

banco transversal (TB), com tendência ao estágio dissipativo (D) em outubro de 2010. 

O perfil apresentou uma variação máxima de volume registrada no período 

compreendido entre agosto/10 (-485m
3
/m) e outubro/10 (589m

3
/m), principalmente na região 

do estirâncio. Nesse período a ação dos ventos ocorre de forma mais intensa, as frações de 

sedimentos de menor diâmetro são transportadas mais facilmente pela ação eólica, 

alimentando as dunas frontais paralelas à linha de praia. Ocorre, também, uma maior ação das 

ondas no perfil, principalmente devido à influência da altura maior das ondas. A curva de 

tendência registrou um processo acrescional significativo, seguido de uma fase erosiva, 

mostrando um equilíbrio dinâmico dentro do período monitorado (FIGURA 74). 

 

Figura 74 – Curva de tendência da Praia do Caça e Pesca. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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O transporte de sedimentos finos por processos eólicos permite que os sedimentos 

de amplitude média a grossa se depositem no estirâncio médio e inferior, movidos pela ação 

da maré e processos de espraiamento. Em condições de zona de surfe muito turbulenta, os 

sedimentos chegam a depositar nas porções superiores do estirâncio. 

No que diz respeito à zona de surfe, o tipo de arrebentação observado durante os 

levantamentos de campo foi a forma deslizante. 

 

Ponto 5 – Praia da Futuro (Barraca Vira Verão) 

 

As principais variações do pacote de perfis (FIGURA 75) são registradas entre 

210,38m (agosto/10) e 149,71m (outubro/10), período de transição e estiagem, e mínima, 

entre 176,27m (dezembro/10) e 163,25m (fevereiro/11), período chuvoso, apresentando uma 

inclinação média de 3,4º.  A primeira porção do perfil é caracterizada pela formação de 

pequenas escarpas, na interface entre o berma e o estirâncio. No extremo próximo à porção 

subaquosa, as variações registradas no perfil são decorrentes de uma maior variabilidade das 

feições de fundo, que são formadas entre 120m e 200m. Nessa região do perfil, bancos e 

canais são formados e removidos com grande frequência. Essas feições subaquosas são mais 

evidentes no mês de agosto/10. 

 
Figura 75 – Configurações dos perfis sazonais da Praia do Futuro (Barraca Vira Verão). 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

Em relação ao estágio morfodinâmico, a localidade enquadrou-se no tipo 

dissipativo no mês de outubro/10 e nos outros meses apresentou variações do estágio 

intermediário: barra e calha longitudinal (BCL) em agosto/10, terraço de baixa-mar (TBM) 

para dezembro/10 e banco e praia em cúspide (BPC) em fevereiro/11. O tipo de arrebentação 

registrada foi a forma deslizante. Esse ponto é caracterizado pela presença de fracas correntes 
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de retorno na região subaquosa que, em geral, são detectadas nos períodos de transição entre a 

preamar e a baixa-mar. 

Esse ponto foi o que apresentou as maiores extensões dos perfis transversais, bem 

como os maiores volumes. Variações significativas ocorrem em toda a extensão do estirâncio 

e grandes acumulações de sedimentos são registradas na região do pós-praia, principalmente 

entre outubro e dezembro. Os menores volumes foram registrados entre os meses de agosto 

(1068m
3
/m) e outubro (1707m

3
/m), enquanto os maiores registros foram entre dezembro 

(1901m
3
/m) e fevereiro (1871m

3
/m). A curva de tendência apresenta certo equilíbrio para o 

balanço sedimentar, com tendência acrescional (FIGURA 76). 

 
Figura 76 – Curva de tendência da Praia do Futuro (Barraca Vira Verão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

5.5 Análise volumétrica longitudinal do ambiente praial  

 

Observou-se que os perfis dos pontos monitorados variam em volume de forma 

diferenciada ao longo do período estudado, levando-se em consideração os valores calculados 

para energia, celeridade das ondas e média do volume sedimentar transportado 

longitudinalmente, de acordo com a metodologia descrita no tópico 3.5 (TABELAS 6, 7, 8).  

Observou-se que os valores da energia da onda apresentam-se maiores no período 

seco (agosto e outubro), variando em torno de 1371 j/m
2
 e 1780 j/m

2
, e os menores no período 

chuvoso (dezembro e janeiro), com variações de 1045 j/m
2 

e 1606 j/m
2
 (TABELA 6). Essa 

variação é responsável pela diferença dos perfis de inverno e verão, os quais a praia vai 

conformando a sua morfologia em resposta à energia de ataque das ondas. 
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Tabela 6 – Valores da energia de ondas (E) na arrebentação - trecho Porto das Dunas – Praia do Futuro 

VALORES DA ENERGIA DA ONDA 

  Altura Significativa (Hb) E=1/8 ( gHb
2
) = j/m

2
 

Ponto  

1 

Ponto  

2 

Ponto  

3 

Ponto  

4 

Ponto  

5  

Ponto  

1 

Ponto  

2 

Ponto  

3 

Ponto  

4 

Ponto  

5  

ago/10 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1663 1780 1569 1569 1379 

out/10 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1387 1371 1862 1771 1654 

dez/10 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1278 1445 1603 1566 1606 

fev/11 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1397 1119 1089 1045 1226 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
LEGENDA  

2 joules/m2 

3 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2   
Hb (m) – Altura média das ondas 

 

A variação da celeridade das ondas no período estudado encontra-se representada 

na Tabela 7, apresentando média de 4,6 m/s. Os maiores valores foram verificados nos meses 

de agosto e outubro de 2010, o pico máximo atingindo 4,9 m/s. No período dos meses 

chuvosos, ocorreu uma redução, com valor mínimo de 4,2 m/s (TABELA 7). 

 

Tabela 7 – Valores da velocidade do grupo de ondas (Cn = Celeridade) - trecho Porto das Dunas – Praia do 

Futuro. 

VALORES DA VELOCIDADE DO GRUPO DE ONDAS (CELERIDADE) 

  Altura Significativa (Hb) Cn = [g (2Hb)]
1/2

= m/s 

Perfil  

1 

Perfil 

2  

Perfil 

3 

Perfil 

4 

Perfil 

5 

Perfil  

1 

Perfil  

2 

Perfil 

3 

Perfil 

4 

Perfil 

5 

ago/10 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 4,8 4,8 4,7 4,7 4,5 

out/10 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 4,5 4,5 4,9 4,8 4,8 

dez/10 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 

fev/11 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 4,6 4,3 4,3 4,2 4,4 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
LEGENDA  

Cn = velocidade do grupo de ondas (m/s)  
Celeridade) = g.(2Hb)1/2  

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 
Hb = altura média da onda na arrebentação 

 

Observou-se que os maiores volumes mensais foram transportados entre os meses 

de agosto/2010 e outubro/2010, devido à maior capacidade de transporte da corrente 

longitudinal e maior contribuição dos depósitos eólicos como fontes supridoras desse 

ambiente, período este das maiores velocidades de vento e altura de ondas. Os menores 

valores mensais ocorreram nos meses de dezembro/2010 e fevereiro/2011 (TABELA 8). 

Verificou-se a existência de cavas e bancos de areia na zona de antepraia, estruturas estas que 

aprisionam o material transportado e criam convergências na corrente. 
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Tabela 8 – Média diária e mensal do volume de sedimento transportado (Qs) - trecho Porto das Dunas – Praia do 

Futuro 

MÉDIA DIÁRIA E MENSAL DO VOLUME DE SEDIMENTO TRANSPORTADO 

LONGITUDINALMENTE 

  Volume diário (m
3
) Volume mensal (m

3
) 

Qs = 3,4 (ECn)b senαb.cosαb Qs = 3,4 (ECn)b senαb.cosαb 

Perfil  

1 

Perfil  

2  

Perfil  

3 

Perfil  

4 

Perfil  

5 

Perfil  

1 

Perfil  

2 

Perfil  

3 

Perfil  

4 

Perfil  

5 

ago/10 3283 11751 10142 10393 8535 101770 364275 314405 322185 264573 

out/10 9189 10082 15275 6335 9031 302456 458245 190052 270930 9073671 

dez/10 4590 4954 3530 5874 1341 142286 153560 109441 182100 41580 

fev/11 5462 704 7481 5880 4585 152944 19705 209454 164628 128387 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
LEGENDA  

Qs = volume transportado (m3/dia)  
Qs = 3,4 (ECn)b sen αb cos αb 

2 joules/m2 
g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2  
Hb = altura da onda  
Cn = velocidade de um grupo de onda (Celeridade) = g. (2Hb)1/2 
n = 1 (águas rasas) 
αb = ângulo de incidência da arrebentação em relação à linha de praia  

 

Levando-se em consideração a sazonalidade climática predominante no estado do 

Ceará, verificou-se que, durante o período monitorado, foram transportados volumes maiores 

nos períodos de transição e estiagem e menores no período chuvoso, apresentando-se 

diretamente relacionados com a variação da velocidade dos ventos e energia das ondas. 

 

5.6 Discussão e considerações 

 

A morfologia da face de praia é uma resposta às condições do clima de ondas, ao 

regime de marés e à ação eólica, em momentos diferenciados. 

Os dados de ondas modais revelaram o predomínio do tipo deslizante, de acordo 

com a classificação de Wiegel (1964), característica de praias com relevos suaves, 

corroborando com as variações das declividades na face praial, média de 3,58º.  

A altura das ondas registrada na zona de arrebentação apresentou valor médio de 

1,1m para todos os períodos monitorados, média máxima de 1,2m e média mínima de 0,9m, 

demonstrando que a variação da velocidade dos ventos nos períodos de alta pluviosidade e de 

estiagem exerce uma sutil influência nesse parâmetro oceanográfico. 

Os períodos de ondas observados durante os levantamentos de campo assumem 

um padrão sazonal, apresentando na estação seca períodos entre 6,1s e 8,0s, característicos de 

ondas tipos sea, e na estação chuvosa períodos entre 9,2s e 15,7s, representativos de ondas do 
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tipo swell, demonstrando também uma relação de dependência com a sazonalidade do regime 

eólico. 

A análise dos estágios morfodinâmicos do ambiente praial monitorado, segundo a 

classificação de Wrigth e Short (1984), foi dividido em 3 setores, tendo como marcos 

divisores as desembocaduras dos rios  Pacoti e Cocó. O Setor 1, situado à barlamar da foz do 

rio Pacoti, caracteriza-se pelo estágio morfodinâmico dissipativo a intermediário, 

apresentando instabilidade significativa em razão do processo de urbanização acentuada e 

desordenada da zona de pós-praia, reduzindo a ação das ondas e marés . O Setor 2  insere-se 

entre as duas desembocaduras dos rios supracitados, e apresentou estágios dissipativos a 

intermediários e, por vezes, refletivo. O Setor 3, situado à sotamar das duas desembocaduras, 

tem seus perfis praiais marcados pelo predomínio dos estágios intermediários para 

dissipativos, onde foram registradas as maiores extensões dos perfis praiais. 

As desembocaduras que cortam transversalmente a face de praia exercem uma 

influência sazonal na morfologia dos perfis praiais, e funcionam como fontes supridoras de 

sedimentos para o equilíbrio da dinâmica costeira. Ressalta-se, ainda, a presença dos cordões 

descontínuos de rochas de praia (beachrocks), dispostos paralelamente à linha de costa 

pesquisada, e com uma maior representatividade junto às desembocaduras, os quais 

funcionam como importantes barreiras na redução do processo erosivo das ondas incidentes 

sobre a costa. 

Os volumes dos sedimentos envolvidos na dinâmica praial revelam valores 

maiores para os pontos situados à sotamar das desembocaduras fluviais, Setor 3. Essa 

variação de volume está associada à carga sedimentar transportada pelo fluxo hidráulico e 

fluvial em direção à costa, oriunda dos sedimentos da Formação Barreiras (Tabuleiros Pré-

litorâneos), dos campos de dunas móveis que bordejam a linha de costa e assoreiam o estuário 

dos rios Pacoti e Cocó, e da erosão dos cordões de rochas de praia, fontes supridoras que 

contribuem, significativamente, para o equilíbrio da dinâmica costeira, por meio do transporte 

e distribuição desse material pelas correntes de deriva litorânea na direção SE-NW. Ressalta-

se, ainda, a presença do espigão do Titanzinho, localizado no extremo NW da área de 

pesquisa, o qual funciona como uma armadilha de sedimentos, favorecendo a engordada dos 

perfis praiais no Setor 3 (FIGURA 77). 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

Figura 77 – Espigão do Titanzinho, extremo NW da área pesquisada (Praia do Futuro).  

 
Fonte: Imagem Google Earth (02 de fevereiro de 20013). 

** UTM – 59417E; 9590148S – 24M. 

 

A interpretação do balanço sedimentar, com pequenas perdas e ganhos de volume, 

confirma para os setores um estado que busca o equilíbrio entre os processos deposicional e 

erosional, entretanto com tendência erosional para os Setores 1 e 2, e deposicional para o 

Setor 3. 

Os Setores 1 e 2 apresentam, em alguns trechos, áreas de intensa deflação eólica, 

com livre circulação de sedimentos entre a praia e o sistema de dunas locais e cordões 

arenosos da pós-praia (FIGURA 78). 

 
Figura 78 – Área de deflação eólica (Praia Porto das Dunas).  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

** UTM – 569572E; 9571790S – 24M. 
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A disponibilidade de sedimentos e os processos hidrodinâmicos favorecem a 

formação de flechas arenosas próximas às desembocaduras e, consequentemente, a migração 

lateral da foz em direção NW (FIGURAS 79a, 79b). 

Diante do exposto, faz-se necessária a elaboração de planos diretores de uso e 

ocupação do solo para as praias monitoradas. Devem ser desenvolvidos os zoneamentos para 

uso e ocupação, observando suas características geoambientais (geológicas e 

geomorfológicas), climáticas, processos morfo e hidrodinâmicos atuantes, impactos 

ambientais, dentre outros, no intuito de preservar o equilíbrio da dinâmica costeira natural, 

resguardando o capital natural dessa região. 

 

Figura 79 – Flechas arenosas na foz do rio Pacoti. 

 
Fonte: a) Imagem Google Earth (18/12/2012) e b) Foto de Lima (2008). 
** UTM – 566354E; 9577370S – 24M. 



 

 

6  ESTUDO GRANULOMÉTRICO DA PLANÍCIE LITORÂNEA  

 

As condições ambientais de um sistema praial podem ser avaliadas pela análise e 

classificação dos sedimentos. Avaliar esse ambiente, em diferentes pontos de sua extensão, 

requer a utilização de métodos de análises específicos na quantificação do resultado dos 

principais parâmetros ambientais e a escolha de pontos de amostragem representativos. A 

investigação dos processos sedimentares com base nas análises granulométricas vem sendo 

utilizada para a compreensão da dinâmica sazonal de ambientes sedimentares costeiros 

recentes.  

A caracterização granulométrica é feita pela determinação das porcentagens em 

massa dos grãos, em cada classe granulométrica (frações). Vários métodos têm sido utilizados 

para relacionar as classes granulométricas com o ambiente deposicional. Variações de 

tamanho de grão ao longo da costa e transversalmente a ela são observadas em diversas praias 

em todo o mundo, sendo controlada por fatores geológicos (área-fonte), hidrodinâmicos e 

eólicos que atuam de forma distinta sobre os sedimentos. Estudos abordando a distribuição 

sedimentar ao longo das praias e fatores condicionantes foram feitos objetivando um melhor 

entendimento das condições reinantes no momento de sua deposição e retrabalhamento, além 

de permitir traçar um fluxo da carga sedimentar.  

A fonte do material e os processos de deposição afetam a distribuição do tamanho 

dos grãos dos sedimentos praiais, sendo que o elemento mais importante para a seleção do 

material da praia é a dissipação de energia das ondas, que é proporcional a sua altura (KING, 

1972). Desta forma, o material mais grosseiro está intimamente associado com zonas de maior 

energia. 

Bascom (1951) sugere que o tamanho da partícula do sedimento e a intensidade 

da ação das ondas controlam a inclinação da face praial. A ação das ondas pode retirar 

partículas mais finas, as quais migrariam para a plataforma adjacente, fazendo com que os 

grãos mais grosseiros se acumulem na praia e, consequentemente, aumentem a declividade. 

Este autor sugere ainda que a berma e o degrau da praia são as zonas que apresentam os 

sedimentos mais grossos devido à ação da máxima excursão vertical do espraiamento da onda 

sobre a face de praia. Nordstrom (1981) conclui que o tamanho do grão não varia com a altura 

da onda, sendo mais importante a fonte de sedimentos. Esta mesma teoria foi comprovada por 

Short (1999). 

As praias pertencentes à planície costeira da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), estado do Ceará, apresentam grande importância socioeconômica para a região,
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principalmente como áreas de turismo e lazer. As características morfodinâmica e sedimentar 

das praias, responsáveis pelo amortecimento da energia hidráulica, têm estimulado vários 

estudos que buscam um melhor conhecimento, objetivando a definição de estratégias para 

uma utilização racional/sustentável de seus recursos e preservação desses ambientes. 

Este tópico tem como objetivo primordial caracterizar, do ponto de vista 

granulométrico, cinco praias arenosas (Porto das Dunas, Abreulândia – COFECO, 

Sabiaguaba, Caça e Pesca e Praia do Futuro, em dois pontos) da RMF, promovendo o 

conhecimento integrado desses setores costeiros, de acordo com os métodos e material 

descritos no tópico 3.6.  

Para um melhor embasamento dos resultados apresentados, criou-se um banco de 

dados com a sistematização das informações e dados coletados em campo e gerados em 

laboratório por Marino e Freire (2013), conjugados com as metodologias de Dal Cin e 

Simeoni (1994), Mallmann e Araújo (2010) e Projeto Orla, Brasil/MMA (2006), efetuando-se 

uma análise preliminar para caracterizar os setores pesquisados quanto aos riscos e 

vulnerabilidade à erosão costeira, morfodinâmica, ocupação antrópica, extensão, entre outros 

(TABELA 9).  

 

6.1 Caracterização granulométrica 

 

Os resultados são apresentados segundo os pontos monitorados, sazonalmente, 

nas cinco praias estudadas, no sentido de SE para NW, assim localizadas: praia Porto das 

Dunas (Aquaville Resort), praia da Abreulândia - COFECO, praia da Sabiaguaba, praia do 

Caça e Pesca e praia do Futuro (Hotel Vila Galé e Barraca Vira Verão). Esta subdivisão 

apoiou-se nas características geológicas e geomorfológicas do litoral, principalmente, nos 

aspectos distintivos das praias, levando-se, também, em consideração as duas desembocaduras 

localizadas nesta faixa litorânea, a foz do rio Pacoti, localizada entre as praias Porto das 

Dunas e Abreulândia, e a foz do rio Cocó, entre as praias da Sabiaguaba e Caça e Pesca. Do 

ponto de vista cartográfico, possibilita a representação de três diferentes setores desta faixa 

praial: Setor 1 – praia Porto das Dunas, entre o Condomínio Aquaville Resort e a margem 

direita do rio Pacoti; Setor 2 – praia da Abreulândia, entre as praias da COFECO e 

Sabiaguaba; e o Setor 3 – praia do Futuro, entre a praia do Caça e Pesca e o espigão da praia 

do Titanzinho – Porto do Mucuripe (FIGURA 80). 
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Figura 80 – Localização dos pontos e compartimentação setorial da faixa litorânea do trecho Praia Porto das 

Dunas – Praia do Futuro (Imagem Google Earth, 2009). 

 

Espigão do Titanzinho Porto 
do 

Mucuripe 

Fortaleza 

Aquiraz 
Eusébio 

Lagoa 
da 

Precabura 

Rio Cocó 

Rio  
Pacoti 

Porto 
das 

Dunas 

Abreulândia 
(COFECO) 

Praia 
do 

Futuro 
 

P1 - Aquaville Resort 
 

P2 - Abreulândia (COFECO) 
 

P3 - Sabiaguaba 
 

P4 - Caça e Pesca 

P5 - Hotel Vila Galé 
 

P6 - Barraca Vira Verão 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

 

As propriedades texturais e parâmetros estatísticos das 99 amostras de sedimentos 

coletados nos 6 (seis) pontos monitorados, relativos ao período de agosto de 2010 a agosto de 

2011, estão sumarizadas nas Tabela 10 a 12 e representadas nas Figuras 81 a 84. 
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Tabela 9 – Características dos setores que compõem a área pesquisada (segundo MARINO E FREIRE, 2013; DAL CIN e SIMEONI,1994; MALLMANN e ARAÚJO, 2010; 

Projeto Orla - BRASIL/MMA, 2006).   

Setor 

Coordenadas (UTM) 

Extensão 

Londitudinal 

(km) 

Orientação 

Ponto 

Coordenadas (UTM) 

Declividade Média 

Extensão Média Transversal 

(m) 

Altura Média das Ondas (m) - 

(Estiagem /  Chuvoso) 

Exposição 

 

Fisiografia e 

Geomorfologia 

Extensão Média 

Transversal (m) 

Sistemas associados Tipo 

Morfodinâmico 

Ocupação 

Antrópica 

 

 

Setor  1 

Praia Porto das Dunas 

(Beach Park) 

 

 
2,5 

SE – NW 
 

 

 
Ponto 1 Aquaville Resort 

(567062,850 E /9576235,688 S) 
4,8º / 95,6m 
2,13m / 1,8m 

 

 
 

Alta 

 

 
 

Orla exposta 
 

 

Campo de dunas, Foz do 
rio Pacoti, beachrocks em 

alguns pontos  isolados 
 

 

 
Dissipativo / 
Intermediário 

 
 

 

 
Média 

 

 

 

Setor 2 

Praia da Abreulândia 

 
 
 

6,4 

SE – NW 
 

 

Ponto 2 Praia da Cofeco 
(566155,547 E /9577846,781 S) 

7,2º / 61,82m 
2,16m / 2,0m 

Ponto 3 
Praia da Sabiaguaba 

(562765,916 E /9583087,035 S) 
1,6º / 176,23m 
2,16m / 1,8m 

 
 
 

Média a alta 

 
 

 
 
 

Orla exposta a 

semi-exposta 
 

 
 

Foz do rio Pacoti e do rio 
Cocó, campo de dunas e 

cordão de 
beachrocks próximo à foz 

 
 
 

Dissipativo / 

Intermediário 
(por vezes, 

aproxima-se do 
refletivo) 

 
 
 
 

Média a baixa 

 

 

 

 

 

 

Setor 3 

Praia do Futuro 

 
 
 

 
 
 

6,2 
SE – NW 

 

Ponto 4 
Praia do Caça e Pesca 

(562438,516 E /9583590,170 S) 

3º / 119,59m 
2,26m / 2,1m 

Ponto 5 
Hotel Vila Galé 

(5614120,84 E / 9585527,90 S) 
3º / 142,5m 

2,96m / 2,1m 
Ponto 6 

Barraca Vira Verão     
(560602,634 E /9586979,168 S) 

3,4º / 174,9m 
2,96m /2,1m 

 
 
 

 
 
 
 

Média a alta 
 

 
 
 

 
 
 

Orla exposta a 
semi-exposta 

 

 
 
 

 
 

Foz do rio Cocó, 
complexo de dunas e 

cordão de 
beachrocks próximo à foz 

 
 
 

 
 
 

Dissipativo / 
Intermediário  

 
 
 

 
 
 

Média a alta 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Tabela 10 – Classificação geral da granulometria das praias arenosas da RMF, Ceará. 

Ponto/localização A AC CA C Média Mz C AMG AG AM AF AMF 

P1 – praia Porto 

das Dunas 

21 - - - 1,44 AM - - 5 14 2 - 

P2 – praia da 

Abreulândia 

(COFECO) 

16 - - - 0,91 AG - - 11 5 - - 

P3 – praia da 

Sabiaguaba 

15 - - - 1,15 AM - - 5 8 2 - 

P4 – praia do 

Futuro (Caça e 

Pesca) 

16 - - - 1,50 AM - - 7 6 3 - 

P5 – praia do 

Futuro (Hotel Vila 

Galé) 

15 - - - 1,87 AM - - 2 7 6 - 

P6 – praia do 

Futuro (Barraca 

Vira Verão) 

16 - - - 1,79 AM - - 1 8 7 - 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

A – Número de amostras na classe textural areia; AC – Número de amostras na classe textural areia cascalhosa; 

CA – Número de amostras na classe textural cascalho arenoso; C – Número de amostras na classe textural 

cascalho; Diâmetro médio do grão (Mz), em fi; Granulometria dominante (AMG - areia muito grossa; AG - areia 
grossa; AM - areia média; AF - areia fina; AMF - areia muito fina); C – Número de amostras na classe cascalho; 

AMG – Número de amostras na classe areia muito grossa; AG – Número de amostras na classe areia grossa; 

AM – Número de amostras na classe areia média; AF – Número de amostras na classe areia fina; AMF – 

Número de amostras na classe areia fina. 

 

 

Tabela 11 – Valores médios para o selecionamento, assimetria e curtose das praias arenosas da RMF. 

Ponto/localização Dp 

médio 

Seleção Ski > Ski > Ski < Ski < Kg 

médio 

Curtose 

P1 – praia Porto 

das Dunas 

0,63 MS 0,44 MP -0,19 N 1,03 M 

P2 – praia da 

Abreulândia 

(COFECO) 

0,51 MS 0,29 P -0,08 AS 1,53 ML 

P3 – praia da 

Sabiaguaba 

0,62 MS 0,57 MP -0,21 N 1,09 M 

P4 – praia do 

Futuro (Caça e 

Pesca) 

0,61 MS 0,42 MP -0,41 MN 1,29 L 

P5 – praia do 

Futuro (Hotel Vila 

Galé) 

0,73 MS 0,30 MP -0,58 MN 1,07 M 

P6 – praia do 

Futuro (Barraca 

Vira Verão) 

0,65 MS 0,48 MP -0,43 MN 1,03 M 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

Dp Médio – valor médio do desvio padrão (em fi); Seleção – Classificação média do desvio padrão (MBS - 

muito bem selecionado; BS - bem selecionado; MS - moderadamente selecionado; PS - pobremente selecionado; 

MPS - muito pobremente selecionado; EMS - extremamente mal selecionado); Ski> - Máximo valor de 

assimetria e classificação; Ski< - Mínimo valor de assimetria e classificação (MN - muito negativa; N - 

negativa; AS - aproximadamente simétrica; P - positiva; MP - muito positiva); Kg médio – valor médio da 

curtose; Curtose – Classificação média da curtose (MP - muito platicúrtica; P - platicúrtica; M - mesocúrtica; L 
– leptocúrtica; ML - muito leptocúrtica; EL - extremamente leptocúrtica). 
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Tabela 12 – Classificação das praias arenosas da RMF quanto ao grau de selecionamento, assimetria e curtose. 

Ponto/ 

Localização 

MBS BS MS PS MPS EMS MN N AS P MP MP P M L ML EL 

P1 – praia 

Porto das 

Dunas 

1 6 13 1 - - - 2 6 8 5 - 2 13 5 1 - 

P2 – praia 

da 

Abreulândia 

(COFECO) 

4 2 9 1 - - - - 5 10 1 - 1 5 5 5 - 

P3 – raia da 

Sabiaguaba 

1 - 12 1 1 - - 1 5 4 5 - 1 4 6 3 1 

P4 – praia 

do Futuro 

(Caça e 

Pesca) 

1 4 10 1 - - 1 2 6 3 4 - 2 6 3 5 - 

P5 – praia 

do Futuro 

(Hotel Vila 

Galé) 

- - 14 1 - - 2 2 5 5 1 - 4 5 4 2 - 

P6 – praia 

do Futuro 

(Barraca 

Vira Verão) 

- 2 14 - - - 1 3 6 3 3 - 4 9 2 1 - 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 

Classificação pelo grau de seleção: MBS (muito bem selecionado); BS (bem selecionado); MS (moderadamente 

selecionado); PS (pobremente selecionado); MPS (muito pobremente selecionado); EMS (extremamente mal 

selecionado); Classificação pela assimetria: MN (muito negativa); N (negativa); AS (aproximadamente 

simétrica); P (positiva); MP (muito positiva); Classificação pela curtose: MP (muito platicúrtica); P 

(platicúrtica); M (mesocúrtica); L (leptocúrtica); ML (muito leptocúrtica); EL (extremamente leptocúrtica). 
  

As Figuras 81 a 84 apresentam uma visualização sazonal e comparativa do diâmetro médio do 

grão nos pontos estudados, em um período de um ano.  

 

 Figura 81 – Classificação sazonal pelo diâmetro médio do grão para as praias monitoradas. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Figura 82a – Variação sazonal do tamanho médio dos grãos dos perfis praiais. 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Figura 82b – Variação sazonal do tamanho médio dos grãos dos perfis praiais. 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Figura 83 – Comparação da distribuição das classes granulométricas nos diferentes setores e subambientes praiais. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Figura 84a – Variação do tamanho médio dos grãos nos subambientes dos perfis praiais. 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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Figura 84b – Variação do tamanho médio dos grãos nos subambientes dos perfis praiais. 

  

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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6.1.1 Setor 1 – Praia Porto das Dunas 

 

A análise granulométrica das amostras superficiais de sedimentos de praia 

permitiu constatar o predomínio da fração arenosa ao longo dos cerca de 2,5 quilômetros de 

praia.  

O tamanho médio dos grãos variou de areia fina a grossa, apresentando fácies 

textural predominante areia média, grau de seleção variando entre muito bem selecionado a 

pobremente selecionado, predominando a classe moderadamente selecionada, cuja assimetria 

apresenta-se bastante variada, desde negativa a muito positiva.  A curtose variou de 

platicúrtica a muito leptocúrtica, predominando a classe mesocúrtica. Esses parâmetros 

indicam um ambiente de energia intermediária e certa normalidade na distribuição dos 

sedimentos, com material moderadamente selecionado, evidenciando que houve uma variação 

de energia moderada entre os períodos de transição, estiagem e chuvoso.  

Os sedimentos analisados e monitorados em frente ao Aquaville Resort (Ponto 1) 

apresentaram granulometria predominantemente média no estirâncio superior e estirâncio 

médio. Os sedimentos no estirâncio inferior e antepraia apresentaram características bimodais, 

a classe textural dominante foi areia grossa nos períodos de transição e estiagem. A areia 

média predominou no período chuvoso, com o surgimento de alguns sedimentos finos, o que 

pode ser esclarecido pela ocorrência de beachrocks submersos que dissipam a energia das 

ondas incidentes neste local, ou pela retirada dos grãos da região de dunas frontais para a 

região da praia. Os sedimentos do pós-praia mantiveram uma granulometria constante ao 

longo do período estudado, que foi areia média. Quanto ao grau de seleção, 61,9% das 

amostras apresentaram-se moderadamente selecionadas e 28,57% bem selecionadas, 

corroborando com os dados anteriores.  

Evidenciou-se um aumento no tamanho dos grãos na direção da desembocadura 

do rio Pacoti, localizado no limite oeste deste Setor, principalmente nos períodos de transição 

e estiagem. Este fato resulta da interação de diversas variáveis, tais como: a maior dinâmica 

das ondas e ventos neste período que, associada à descarga fluvial do rio Pacoti, resultou em 

um maior percentual de grossos; a influência de correntes de deriva litorânea no sentido SE-

NW, o que ocasiona um melhor selecionamento das areias a leste; e o papel mitigador dos 

cordões de beachrocks dispostos paralelamente à linha de costa atual. Esses cordões de 

beachrocks, em geral, não ultrapassam dois metros de largura e funcionam como anteparo 

natural para dissipação da energia das ondas, protegendo as praias da erosão. Sua litologia 
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varia de conglomerado a arenito grosso a muito grosso, refletindo a presença de maior energia 

em momento anterior à cimentação e, por vezes, apresentam seixos e fragmentos de conchas 

(FIGURAS 85, 86).  

Segundo a classificação de Wright e Short (1984), praias caracterizadas por 

sedimentos de granulometria bimodal, comumente são enquadradas em intermediárias, 

apresentando uma maior mobilidade e uma maior variabilidade sedimentar, conforme as 

classificações morfodinâmicas existentes neste Setor, variando de dissipativa a intermediária, 

vide Tabela 10.  

 
Figura 85 – Afloramento de rocha de praia. Praia 

Porto das Dunas (Ponto 1), período de transição. 

 

Figura 86 – Detalhe da textura e estruturas 

(estratificação cruzada acanalada e plano paralela) da 

rocha de  praia. Praia Porto das Dunas (Ponto 1), 

período de transição.    

  
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 567058E; 9576440S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2011). 

** UTM – 567058E; 9576440S – 24M. 

 

Comparativamente, os resultados encontrados mostram que houve uma alteração 

nos parâmetros estatísticos entre os períodos de transição e estiagem, em relação ao período 

chuvoso. Nos dois primeiros períodos foram registrados ventos mais fortes, ondas com alturas 

mais significativas e, consequentemente, perfis de inverno com formação de calhas (canais) e 

bancos longitudinais, que funcionam como armadilhas de sedimentos de granulometria, 

variando de média a fina (FIGURA 87). Já no período chuvoso foi registrada uma grande 

acumulação de areia no perfil praial subaéreo, registrando uma declividade mais suave, 

acumulação de sedimentos mais finos no meio aquoso, conforme amostras analisadas 

(FIGURA 88). 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

Figura 87 – Praia Porto das Dunas (Ponto 1), perfil de 

inverno, período de transição - Agosto de 2011. 

Figura 88 – Praia Porto das Dunas (Ponto 1), perfil de 

verão, período chuvoso - Fevereiro de 2011. 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 566843E; 9576582S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2011). 

** UTM – 5670977E; 9576268S – 24M. 

 

6.1.2 Setor 2 – Praia da Abreulândia  

 

O Setor 2 se destaca por apresentar fácies granulométrica variando de areia média 

a areia grossa, predominantemente associada à mistura das areias médias dos campos de 

dunas e bancos de areia que assoreiam os rios Pacoti e Cocó e são transportados até a faixa 

praial, bem como pela contribuição dos sedimentos grossos que são desagregados das rochas 

de praia (beachrocks) pelos processos de intemperismo e erosão, ocorrendo paralelos à faixa 

praial e associados à foz dos rios supracitados (FIGURAS 89, 90). Ressalta-se ainda a 

contribuição dos sedimentos da Formação Barreiras (Tabuleiros Pré-litorâneos), os quais 

apresentam geralmente areia grossa a média, que são transportados pelo fluxo hidráulico até a 

desembocadura dos rios, principalmente no período chuvoso, e distribuídos pela corrente de 

deriva litorânea ao longo da costa no sentido SE-NW. 

 

Figura 89 – Desembocadura do rio Pacoti.    Figura 90 – Desembocadura do rio Cocó. 

  
Fonte: Meireles e Maia (2003).  Fonte: Galeria Alex Uchoa – net (2010). 
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A praia da Abreulândia - COFECO (Ponto 2), localizada à margem esquerda do 

rio Pacoti, apresentou variação do tamanho médio dos grãos de areia média a grossa, 

predominando areia grossa, com curtose variando desde platicúrtica até muito leptocúrtica, 

indicando variações nas condições energéticas do ambiente e uma bimodalidade dos 

sedimentos, característica de ambientes de transição. Verificou-se uma variação do grau de 

assimetria de aproximadamente simétrica a muito positiva, registrando uma mudança nos 

estágios de deposição dos sedimentos. Entretanto, a assimetria muito positiva indica 

acumulação de sedimentos em áreas protegidas, corroborando com a presença dos bancos de 

areia no canal do rio Pacoti, e uma grande quantidade de areia média retida e assoreando o 

ecossistema manguezal próximo à foz (FIGURA 89). 

Nas estações de estiagem e de transição, os sedimentos analisados apresentaram 

um melhor selecionamento, havendo, portanto, uma maior influência da energia das ondas. 

Ao contrário, na estação chuvosa, onde se observou a predominância de sedimentos 

moderadamente selecionados em quase todo ambiente. Apenas duas amostras foram 

classificadas como bem selecionadas, uma na antepraia e outra no estirâncio médio. Assim, 

no inverno, não houve um ambiente de energia suficiente para um bom selecionamento dos 

grãos, como observado nas estações de estiagem e transição. 

 Na praia da Sabiaguaba (Ponto 3), à margem direita do rio Cocó, a classe textural 

variou de areia grossa a areia fina, predominando areia média, com grau de seleção bastante 

diversificado, mas com uma forte predominância de sedimentos moderadamente selecionados. 

A curtose indicou bimodalidade do material, variando de platicúrtica a extremamente 

leptocúrtica, enquanto a assimetria mostrou-se bastante diversificada, passando de negativa a 

muito positiva, sugerindo que ocorreu variação de energia e mudança de estágio de erosão 

para acumulação de sedimentos. Este fato está fortemente relacionado à sazonalidade da 

região, caracterizada por um período chuvoso, no primeiro semestre, e outro de estiagem, no 

segundo semestre. Esta sazonalidade também influencia na morfologia dos perfis praiais, 

apresentando perfis de inverno nos períodos de transição e estiagem. O perfil torna-se mais 

íngreme junto à antepraia, devido à existência de ondas de tempestade causadas por ventos 

intensos. A praia emersa vê o seu perfil rebaixado por erosão, ocorre formação da berma 

(escarpa) e os sedimentos resultantes desse processo são depositados nas áreas imersas, com 

bancos e calhas longitudinais associados. Já no período chuvoso, a ausência de ondas de 

tempestade e ventos mais amenos contribui para a formação de perfis de verão com inclinação 

mais suave. 
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No Ponto 3, durante o período chuvoso, observa-se uma predominância dos 

sedimentos mais grossos nas áreas mais afastadas da linha de costa (estirâncio superior), e os 

mais finos na região subaquosa, ocorrendo uma inversão no período de estiagem. Esse 

processo pode ser explicado pelas ressacas que ocorrem durante esse período chuvoso, 

removendo os grãos menores e deixando os maiores e mais difíceis de carregar. O campo de 

dunas contribui fortemente para o equilíbrio da faixa de praia, observando-se, ainda, uma 

expressiva formação de dunas frontais no pós-praia (FIGURAS 91, 92). 

Nuber et al. (2006) discutiram que mudanças na distribuição dos sedimentos e 

elevação do perfil, principalmente no pós-praia, são produzidos pela migração da zona de 

espraiamento onde a berma é caracterizada por sedimentos de baixo grau de selecionamento. 

 

Figura 91 – Praia da COFECO (Ponto 2), período de 

estiagem - Outubro de 2010. 

Figura 92 – Praia da Sabiaguaba (Ponto 3), período de 

estiagem - Outubro de 2010.  

  
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 566163E; 9577818S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562844E; 9583067S – 24M. 

 

6.1.3 Setor 3 - Praia do Futuro  

 

Para uma melhor caracterização da interação das populações sedimentares nos 

diferentes subambientes da praia do Futuro, a localidade foi analisada em três pontos, os quais 

apresentam características sedimentológicas distintas. 

Os sedimentos da praia do Caça e Pesca (Ponto 4) apresentaram o tamanho médio 

dos grãos variando de areia fina a areia grossa, com predomínio desta última, e a seleção de 

muito bem selecionada a pobremente selecionada. Os sedimentos apresentaram maior 

diâmetro em comparação aos outros dois pontos deste Setor, devido à erosão e intemperismo 

dos cordões de rochas de praia que ocorrem associados às desembocaduras dos rios Pacoti e 

Cocó e funcionam como uma barreira para a energia das ondas. A curtose é bastante variável, 

desde platicúrtica a muito leptocúrtica, e a assimetria passou de muito negativa a muito 
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positiva, indicando que os sedimentos são bimodais, havendo variação das condições 

energéticas, inicialmente com deposição e posteriormente remoção do material fino. 

No Ponto 5, em frente ao hotel Vila Galé, a granulometria apresentou variação de 

areia grossa a fina, predominando a classe textural areia média, com grau de seleção variando 

de moderadamente selecionado a pobremente selecionado. A curtose passou de platicúrtica a 

muito leptocúrtica, sugerindo a ocorrência de variação nas condições de energia, uma vez que 

o material apresenta bimodalidade, com assimetria muito negativa a muito positiva, ou seja, 

passou de um estágio de erosão para deposição de material fino, fato relacionado às variações 

sazonais dos perfis praiais, perfil de inverno e perfil de verão, durante o período monitorado.  

Na Barraca Vira Verão (Ponto 6), os sedimentos variaram de areia grossa a areia 

fina, com predominância de areia fina, ressaltando uma quantidade maior de sedimentos finos 

em relação aos pontos anteriores. O grau de seleção variou de bem selecionado a 

moderadamente selecionado, predominando este último, cuja curtose apresenta-se bastante 

diversa, desde platicúrtica a muito leptocúrtica, e um grau de assimetria entre muito negativa 

a muito positiva, mais uma vez demonstrando que ocorreu variação nas condições energéticas 

do ambiente e sugerindo uma mudança nos estágios de remoção e deposição dos sedimentos 

finos. 

Os sedimentos do estirâncio inferior, neste Setor, apresentaram características 

polimodais, o que sugere uma grande alternância nos níveis de energia.   

Em toda extensão dessa área foi observada a formação de bancos e calhas 

longitudinais. Os bancos arenosos são caracterizados, predominantemente, por sedimentos de 

granulometria fina, moderadamente selecionados, podendo variar a média no período de 

transição. As calhas apresentaram sedimentos grossos no período chuvoso e textura fina a 

média no período de transição, aumentando o tamanho do grão em direção à costa. Segundo 

Sonu (1972), o principal mecanismo de controle de mudanças do perfil praial está relacionado 

ao comportamento desses bancos sobre a superfície subaérea da praia. 

Grande parte do movimento de material ocorre entre os bancos de areia e a berma. 

Estes bancos são produtos de erosão, pois a ação violenta das ondas corta a parte anterior da 

berma e deposita esse material a certa distância da costa. Os bancos se formam em condições 

tempestuosas, portanto, características do perfil de inverno. Entretanto, neste Setor, a baixa 

declividade (3º) favorece a formação de um número maior de calhas e bancos longitudinais, 

comuns nos períodos monitorados (FIGURAS 93, 94). 

Durante o período de estiagem, as variações no padrão de energia são maiores, em 

geral ocorre uma inversão na distribuição dos sedimentos, os sedimentos grossos e médios 
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predominam na região subaquosa e as frações médias e finas na zona de espraiamento, o que 

proporciona uma redução de sedimentos no perfil subaéreo.  

Este Setor apresenta característica intermediária a dissipativa e intenso transporte 

eólico, agindo na população de sedimentos finos a médios na região de espraiamento, o que 

denota significativas acumulações de sedimentos na região do pós-praia, formando dunas 

frontais. Observa-se uma tendência à diminuição do tamanho médio do grão na direção NW, 

o que pode ser explicado pelo distanciamento das desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, as 

quais têm associados os sedimentos de textura mais grossa das faixas descontínuas de rochas 

de praia (FIGURA 95). 

 
Figura 93 – Praia do Futuro - Hotel Vila Galé (Ponto 

5), período chuvoso - Março de 2011. 

Figura 94 – Praia do Futuro - Barraca Vira Verão 

(Ponto 6), período de transição - Agosto de 2010  

  
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 561474E; 9585537S – 24M. 

Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** UTM – 560643E; 9587128S – 24M. 

 

Figura 95 – Praia da Sabiaguaba - Ponto 3 e Praia do Caça e Pesca - Ponto 4, margens da desembocadura do rio 

Cocó, período chuvoso - Dezembro de 2010. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** Ponto 3 - UTM – 562723E; 9583091S – 24M. 

** Ponto 4 - UTM – 562519E; 9583441S – 24M. 
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6.2 Considerações 

 

A análise granulométrica das 99 amostras superficiais de sedimentos de praia 

permitiu constatar o predomínio da fração arenosa ao longo dos cerca de 15 quilômetros de 

praia. 

Os sedimentos são predominantemente compostos de areia média, 

moderadamente selecionada, entretanto granulações mais finas ocorrem nas praias do extremo 

NW e as mais grossas nas porções centrais. Estas características sedimentológicas refletem as 

condições morfodinâmicas inerentes de cada setor da faixa praial. A variação nos valores 

modais indica que há ocorrência de sedimentos de fontes distintas. Neste caso, além da 

plataforma interna adjacente, os campos de dunas, e os rios Pacoti e Cocó contribuem como 

uma importante fonte de material siliciclástico às praias adjacentes e, ainda, quando há 

redução no transporte normal dos grãos de areia, com a presença dos beachrocks, 

modificando os níveis de energia. 

Os resultados apontam para o predomínio de areia média a grossa, junto às 

desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó. A areia grossa é resultado da erosão e intemperismo 

dos sedimentos formadores dos cordões de rochas de praia (beachrocks). Já os sedimentos de 

textura areia média são provenientes dos campos de dunas móveis, que são transportados 

pelos ventos alísios de SE e NE, assoreiam os canais dos rios e são levados e distribuídos pela 

faixa praial por meio das ondas e corrente de deriva litorânea no sentido NW. Ressalta-se 

ainda a contribuição dos sedimentos, de textura areia média a grossa, da Formação Barreiras 

(Tabuleiros Pré-litorâneos) que, por meio da descarga fluvial, principalmente no período 

chuvoso, são também espalhados pela corrente de deriva litorânea ao longo da costa no 

mesmo sentido. 

Evidenciou-se uma redução no tamanho médio dos grãos na direção NW, o que 

pode ser explicado pelo distanciamento das faixas descontínuas dos beachrocks e 

desembocaduras fluviais.  

Foram observadas variações significativas na face de praia ao longo da costa. 

Porém, nos três setores há um padrão bem definido dos perfis morfodinâmicos praiais 

associados à sazonalidade meteorológica, apresentando perfis de inverno nos períodos de 

transição e estiagem e perfis de verão no período chuvoso.  

A presença de bancos e calhas longitudinais é uma constante na área pesquisada, 

apresentam-se fortemente associados aos períodos de transição e estiagem, em razão da 

ocorrência de ventos mais intensos e ondas de tempestade mais frequentes que retiram 
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sedimentos do pós-praia e dunas frontais para a formação dos bancos. Entretanto, quando da 

ocorrência de ressacas no período chuvoso, perfis de inverno são formados. 

Em relação aos percentuais de distribuição das classes granulométricas ao longo 

dos pontos monitorados, o pós-praia dos três setores apresentou a menor variabilidade, em 

comparação aos demais subambientes. Os sedimentos foram classificados em areia média 

com grau de seleção moderadamente selecionado.  

A declividade média do estirâncio apresenta baixos valores (entre 7,2º e 1,6º). O 

caráter mais dissipativo é observado no extremo NW, associado às condições de alta energia e 

suprimento abundante de sedimentos, apresentando uma tendência fortemente progradante. 

Este processo é corroborado pelas análises e resultados dos Capítulos 5 e 9, os quais 

constataram que a Praia do Futuro (Setor 3) é alimentada pela erosão das praias situadas à 

barlamar e também pelos sedimentos transportados pelos rios Pacoti e Cocó. As areias 

resultantes são transportadas até o espigão do Titanzinho, que impede a continuidade do 

transporte e propicia o intenso acúmulo de sedimentos. Nessa área o bypass costeiro acha-se 

quase completamente erradicado em função da urbanização associada ao crescimento da 

cidade de Fortaleza em direção leste. 

Conclusões: 

1. Pode-se observar que esta faixa litorânea permitiu o desenvolvimento de praias com níveis 

diferenciados de energia hidrodinâmica: expostas a semiexpostas, protegidas pelas faixas 

alongadas e descontínuas dos rochas de praia, os quais diminuem a energia das ondas, 

protegendo as praias da erosão costeira; 

2. Os setores extremos são os mais dinâmicos e de maior susceptibilidade à ação das ondas e 

ressacas; 

3. A dinâmica sedimentar é caracterizada pela grande mobilidade de sedimentos ao longo da 

praia em resposta à ação das correntes de deriva litorânea e entre a parte emersa e 

submersa da mesma em resposta às variações meteorológicas; 

4. Por encontrar-se inserida totalmente na RMF, a planície costeira entre as praias do Futuro e 

do Porto das Dunas sofreu e sofre fortemente as consequências negativas de um rápido 

processo de urbanização e adensamento demográfico, trazendo desequilíbrios 

significativos nas relações sociedade versus natureza e tendo como efeito mais marcante a 

degradação ambiental.  

 

 



 

 

 

 

7 TRANSPORTE SEDIMENTAR EÓLICO 

 

A planície litorânea da área pesquisada é marcada pela presença de inúmeros 

depósitos eólicos (planície de deflação, dunas móveis, semifixas e fixas), que, em função da 

proximidade com a faixa praial, vêm sendo ocupados por núcleos turístico-hoteleiros, 

comerciais e residenciais. 

A expansão que, muitas vezes, não leva em consideração as características físicas 

inerentes às feições de origem eólica, gera uma série de problemas ambientais que refletem 

negativamente no dinâmico sistema costeiro, dentre os quais podem ser destacados a poluição 

dos aquíferos, a impermeabilização de extensas áreas com função primordial de recarga dos 

mananciais hídricos subterrâneos, a obstrução dos fluxos sedimentares e, consequentemente, o 

desencadeamento de processos erosivos ou de assoreamento de estruturas naturais e artificiais 

instaladas na região, dentre outros. 

 

7.1 Caracterização do regime do vento 

 

As interpretações dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 

relacionados com as velocidades e direções que os ventos atingem os segmentos do litoral de 

Fortaleza, nos anos de 2010 e 2011 (FIGURAS 96, 97, 98, 99), revelaram uma forte tendência 

de correntes oriundas do quadrante SE, correspondentes aos ventos alísios, que resultam em 

baixos ângulos de ataque, uma vez que as direções preferenciais da linha de costa oscilam 

entre 310º e 330º. Observa-se que entre os meses de março e maio, os ventos atingem as 

menores velocidades, correspondentes ao período chuvoso, e no restante do ano a intensidade 

dos ventos apresenta-se mais significativa, período de estiagem (INMET, 2010; INMET, 

2011).   
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Figura 96 – Velocidades das correntes eólicas na zona 

litorânea do município de Fortaleza – Ano 2010.  

 
Fonte: INMET (2010). 

 

Figura 97 - Direções das correntes eólicas na zona litorânea do 

município de Fortaleza – Ano 2011.  

 
Fonte: INMET (2011). 
 

Figura 98 – Direções das correntes eólicas na zona litorânea 

do município de Fortaleza – Ano 2010.  

 
Fonte: INMET (2010). 
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Figura 99 - Velocidades das correntes eólicas na zona 

litorânea do município de Fortaleza – Ano 2011.  

 
Fonte: INMET (2011). 

 

7.2 Frequência percentual das correntes eólicas e transporte sedimentar eólico na faixa 

praial 

 

O monitoramento relacionado com a caracterização das frequências percentuais 

(direções preferenciais e velocidades médias) das correntes eólicas atuantes no estirâncio 

(face de praia) e na zona de pós-praia foi realizado em dois pontos, o primeiro localizado na 

célula litorânea da Praia Porto das Dunas (Aquaville Resort), município de Aquiraz, e o 

segundo na Praia do Futuro (Hotel Vila Galé), município de Fortaleza, durante os meses de 

Setembro/2010, Fevereiro e Março/2011 e Agosto/2011, correspondendo aos períodos de 

ventos fortes, fracos e fortes, respectivamente.  

A caracterização das correntes eólicas da área pesquisada foi efetuada, 

preliminarmente, por meio de levantamento junto ao banco de dados do National Weather 

Service (NWS), National Oceanic and Atmospheric Administration, registrados pelo satélite 

NOAA - WAVEWATCH III™©2009 (NWS, 2013) para os dias monitorados. Observou-se 

que os dados apresentam o mesmo padrão das informações contidas no Atlas do Potencial 

Eólico do Estado do Ceará (CEARÁ/SEINFRA, 2001) e do INMET (2010 e                                                                                                       

2011), ou seja, os meses do primeiro semestre correspondem aos ventos de menor 

intensidade, associados à estação chuvosa, com valores variando de 3 a 7m/s; já no segundo 

semestre, os ventos são mais fortes, com intensidade na ordem de 9 a 14m/s, caracterizados 

pelo período de estiagem (TABELA 13, FIGURA 100).  

Os registros da frequência das correntes eólicas revelaram variações nas suas 

direções, nos quais pode ser verificado o predomínio de ventos provenientes do quadrante 
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ENE, nos meses de fevereiro e março. Os meses de agosto e setembro caracterizaram-se por 

correntes de direção preferencialmente ESE (TABELA 13, FIGURA 100). As maiores 

velocidades foram registradas, preferencialmente, no período noturno, não corroborando com 

os dados registrados no Atlas do Potencial Eólico do Estado do Ceará (CEARÁ/SEINFRA, 

2001).   

 
Tabela 13 – Velocidades e direções das correntes eólicas na zona litorânea do município de Fortaleza (Praia do 

Futuro – Hotel Vila Galé) e Aquiraz (Praia Porto das Dunas – Aquaville Resort).  

Hora V(m/s) D V(m/s) D V(m/s) D V(m/s) D V(m/s) D V(m/s) D 

 23/09/10 

Praia do 

Futuro 

24/09/2010 

Porto das 

Dunas 

17/02/2011 

Porto das 

Dunas 

04/03/2011 

Praia do 

Futuro 

17/08/2011 

Porto das 

Dunas 

30/08/2011 

Praia do 

Futuro 

0h 13 104º ESE 13 114º ESE 4 52º NE 6 72º ENE 11 114º ESE 12 114º ESE 

3h 14 112º ESE 13 118º ESE 3 42º NE 5 80º E 12 130º SE 13 124º SE 

6h 13 128º SE 12 124º ESE 3 68º NE 5 90º E 11 140º SE 12 128º SE 

9h 11 104º ESE 12 126º SE 4 70º ENE 5 90º E 10 146º SE 11 130º SE 

12h 12 104º ESE 12 120º ESE 3 60º ENE 5 78º ENE 9 130º SE 11 124º SE 

15h 12 104º ESE 12 112º ESE 5 48º NE 6 70º ENE 9 118º ESE 11 118º ESE 

18h 12 104º ESE 11 104º ESE 5 58º ENE 6 62º ENE 10 110º ESE 11 112º ESE 

21h 12 104º ESE 11 100º E 5 68º ENE 7 64º ENE 10 114º ESE 10 104º ESE 

Fonte: NWS (2013). 
V=velocidade; D=Direção 

 

 

As etapas de campo aconteceram por meio de investigações da velocidade do 

vento que foram desenvolvidas conforme materiais e método descritos, detalhadamente, no 

tópico 3.7, segundo os critérios estabelecidos por Sarre (1988) e metodologia desenvolvida 

por Branco (2003). 

Os principais resultados obtidos durante a realização das etapas de coletas 

sazonais, referentes às investigações das frequências percentuais das correntes de ar atuantes 

na face de praia (estirâncio) e na zona de pós-praia, nas praias Porto das Dunas (Aquiraz) e 

Praia do Futuro (Fortaleza), permitiram obter uma série de informações relacionadas aos 

processos de transporte, deposição e erosão eólica, que se encontram registradas na Tabela 14 

e nas Figuras 101 a 104. 
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Figura 100 – Vento médio superficial na zona litorânea do município e Fortaleza (Praia do Futuro – Hotel Vila 

Galé) e Aquiraz (Praia Porto das Dunas – Aquaville Resort).  

 

23 e 24/09/2010 

 

 

17/02/2011 

 

04/03/2011 

 

 

17/08/2011 

 

30/08/2011 

Fonte: NWS (2013). 
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Tabela 14 – Dados de frequência do vento e transporte sedimentar eólico (continua). 
Período de Estiagem (Setembro de 2010) 

Praia do Futuro (Fortaleza) 

Armadilha de 

sedimento 

Frequência percentual do vento  

* em virtude de problemas no anemômetro, os dados da zona de pós-praia (II) foram descartados. 

Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s)  Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  10:20 10:26 10:31 11:00 11:06 11:12 11:38 11:45 11:52 12:25 12:32 12:40 13:12 13:18 13:24 13:55 14:02 14:08 Média  

I 1 3,8 3,4 3,1 2,3 3,6 2,5 2,7 1,5 2,7 2,5 2,6 2,1 3,2 2,7 3,2 2,8 3,3 3,2 2,8 9,0856 x 10
 -6  

 2 5,4 5,4 5,2 5,1 5,7 3,7 3,5 3,6 3,5 4,1 4,2 2,8 4,3 3,9 5,1 3,9 3,8 4,1 4,3 5,068 x 10 
-8

 

 3 6,0 6,6 5,1 5,3 4,3 4,2 3,9 3,4 4,5 3,9 4,1 3,4 4,8 4,1 4,4 4,8 4,1 4,8 4,5 1,306 x 10 
-8

 

 4 5,5 4,3 6,0 4,7 4,2 4,3 3,4 2,7 3,9 3,7 4,1 3,8 4,2 4,5 4,9 4,8 4,3 4,6 4,3 -------------------- 

 5 7,3 7,1 7,7 7,0 5,2 6,5 5,0 4,4 5,4 4,8 5,8 6,1 6,7 5,5 6,0 6,0 5,0 5,7 6,0 9,149 x 10
-6

 

 Hora                      

II 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Porto das Dunas (Aquiraz)  

Armadilha de 

sedimento 

Frequência percentual do vento  Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s) Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  09:48 09:53 09:58 10:23 10:27 10:31 10:59 11:04 11:09 11:40 11:44 11:48 12:13 12:17 12:21 12:51 13:20 13:31   

I 1  4,3 4,4 2,5 3,7 4,6 3,0 3,2 2,2 3,5 5,2 6,2 1,3 2,3 2,7 2,4 1,9 3,3 3,4 2,642 x 10
-6

 

 2  6,2 5,1 4,8 6,1 5,9 7,6 5,1 3,9 4,8 6,3 7,4 4,8 3,7 3,6 3,4 4,0 3,3 5,1 1,06258 x 10
-6

 

 3  6,1 6,9 5,7 7,6 5,9 6,2 5,6 6,3 5,7 6,0 8,1 6,7 3,9 4,0 3,4 4,2 3,0 5,7 1,08299 x 10
-7

 

 4  5,7 7,5 5,9 7,0 6,8 7,0 6,9 5,7 6,9 5,2 6,4 4,8 4,5 4,9 3,3 3,1 2,8 5,6 -------------------- 

 5  7,5 6,2 7,1 7,0 7,6 5,1 7,6 9,2 8,3 6,3 6,9 5,7 3,1 5,0 5,5 4,0 6,5 6,5 3,813 x 10
-6

 

 Hora  09:30 09:38 09:46 10:13 10:17 10:21 10:49 10:54 10:58 11:30 11:34 11:38 12:04 12:08 12:12 12:41 12:46 12:50   

II 1 5,1 5,2 6,5 3,3 4,0 3,8 3,8 4,2 3,1 5,2 4,3 5,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,3 4,4 4,0 3,2936 x 10
-6

 

 2 8,0 5,9 6,1 5,6 4,7 6,9 4,9 5,7 4,9 5,6 5,0 5,3 4,6 4,9 4,6 4,3 3,5 4,1 5,2 2,393 x 10
-7

 

 3 7,6 4,9 6,4 4,6 5,0 5,3 6,1 6,0 6,3 4,9 5,7 6,5 4,5 5,4 4,9 3,6 5,1 5,6 5,5 7,3469 x 10
-9

 

 4 6,4 6,7 7,5 6,5 1,1 6,4 7,6 5,6 4,7 5,8 6,9 6,9 6,5 5,4 5,0 4,8 5,9 5,2 5,8 -------------------- 

 5 6,5 7,0 8,8 5,6 6,4 6,3 7,9 8,0 8,4 5,7 8,8 6,9 5,5 5,1 5,9 7,3 2,9 5,6 6,6 3,540272 x 10
-6
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Tabela 14 – Dados de frequência do vento e transporte sedimentar eólico (continuação). 
Período Chuvoso (Fevereiro de 2011) 

Praia do Futuro (Fortaleza) 

Armadilha de 

sedimento 

Praia do Futuro 

Frequência percentual do vento  

Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s) Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  08:19 08:28 08:36 9:05 09:13 9:21 9:50 09:57 10:05 10:37 10:44 10:51 11:23 11:30 11:38 12:18 12:27 12:36   

I 1 2,4 2,5 2,0 1,5 1,6 2,4 1,8 1,9 1,7 1,4 0,7 2,2 1,2 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 1,5  

 2 2,2 2,0 2,0 1,9 1,6 2,4 2,4 2,3 2,9 1,4 0,7 2,1 1,1 1,0 0,8 0,6 0,7 0,5 1,6 0,0 

 3 2,7 2,5 2,1 2,6 1,3 1,4 1,7 2,2 2,5 3,7 1,2 1,9 1,2 1,0 0,4 1,5 0,5 1,4 1,7 0,0 

 4 3,3 2,6 2,4 3,5 1,3 2,5 2,1 2,2 1,7 4,2 1,8 2,4 0,6 1,4 1,1 1,2 0,4 0,9 1,9 0,0 

 5 2,2 3,2 3,0 2,8 1,3 2,7 4,0 3,2 2,4 6,9 2,2 3,1 1,1 1,5 1,4 1,2 0,9 0,2 2,4  

 Hora  08:03 08:10 8:17 8:47 08:55 09:04 09:34 09:41 9:48 10:18 10:26 10:33 11:04 11:13 11:22 11:52 12:07 12:13   

II 1 2,5 2,4 2,0 2,1 2,1 1,6 2,5 1,8 1,9 3,9 5,1 3,9 0,9 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 2,1  

 2 2,3 2,2 2,5 3,0 2,2 2,1 3,1 2,5 3,9 3,4 4,4 5,7 1,0 1,3 1,3 1,8 1,7 2,2 2,6 0,0 

 3 2,7 2,8 2,4 2,5 2,5 1,9 2,3 2,8 3,5 4,1 5,2 4,6 1,2 2,2 1,4 0,8 2,2 2,2 2,6 0,0 

 4 2,8 2,4 3,4 2,3 3,0 2,8 2,5 2,9 3,0 3,8 4,5 5,8 1,0 1,5 1,7 1,0 2,2 0,9 2,6 0,0 

 5 2,5 1,8 2,6 3,3 4,9 3,0 3,5 2,9 3,0 4,8 5,7 7,6 1,7 1,7 1,3 1,1 1,5 1,8 3,1  

Porto das Dunas (Aquiraz)  

Armadilha de 

sedimento 

Praia Porto das Dunas 

Frequência percentual do vento  

Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s) Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  08:30 O8:37 08:45 09:30 09:37 09:44 10:30 10:37 10:44 11:30 11;40 11:49 12:34 12;42 12:49 13:45 13;54 14:02   

I 1 0,9 1,1 1,2 4,3 7,2 8,5 2,3 1,9 2,9 2,4 2,3 2,6 3,7 2,0 1,2 2,0 2,3 2,0 2,8  

 2 0,6 1,6 1,5 6,9 8,5 8,3 2,9 2,6 3,7 2,8 2,4 3,2 2,5 1,6 1,7 2,0 2,6 2,4 3,4 0,0 

 3 0,5 1,5 2,0 7,8 8,3 9,0 2,1 3,1 3,0 3,1 2,7 2,8 2,8 2,1 1,7 2,1 2,3 2,9 3,5 0,0 

 4 1,1 1,0 2,6 7,4 8,1 6,8 2,6 2,8 3,1 2,6 2,8 2,6 2,6 2,1 1,4 1,8 2,6 2,9 3,3 0,0 

 5 1,9 1,8 3,4 9,9 8,6 10,0 1,4 1,2 0,2 2,8 3,2 2,2 2,6 2,3 2,4 2,2 2,9 2,5 3,5  

 Hora  09:00 09:09 09:18 09:48 09:55 10:01 10:47 10:56 11:04 11:50 11:58 12:06 12:50 12:58 13:06 13:26 13:35 13:43   

II 1 0,0 0,4 0,0 2,5 3,2 4,2 2,0 2,9 2,4 2,7 2,8 3,1 2,3 2,6 2,2 2,0 1,8 2,2 2,2  

 2 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 6,8 2,4 3,1 9,3 3,9 3,0 3,9 3,3 3,0 3,3 2,2 1,5 2,6 2,9 0,0 

 3 1,1 0,0 0,0 3,5 3,6 6,3 3,2 3,1 2,2 4,0 3,5 4,3 3,9 2,5 3,5 2,8 2,4 2,6 2,9 0,0 

 4 1,5 1,1 1,0 4,4 1,9 6,8 3,5 3,0 2,9 3,6 2,9 3,6 2,2 2,0 3,1 2,6 2,5 2,7 2,8 0,0 

 5 1,7 1,1 0,3 5,4 4,2 4,8 3,2 3,5 2,0 5,0 4,7 3,8 4,0 3,4 3,7 2,9 2,2 2,5 3,2  
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Tabela 14 – Dados de frequência do vento e transporte sedimentar eólico (conclusão). 
Período de Transição (Agosto de 2011)/Praia do Futuro (Fortaleza) 

Armadilha de 

sedimento 

Praia do Futuro 

Frequência percentual do vento  

Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s) Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  07:56 08:04 08:12 08:30 08:38 08:45 09:00 09:08 09:17 09:32 09:41 09:50 10:05 10:13 10:22 10:37 10:46 10:54   

I 1 6,2 6,4 1,5 4,4 5,5 5,5 4,6 4,7 6,0 5,3 5,3 4,7 6,3 8,0 9,6 7,7 7,6 8,7 6,0 11,457 x 10
-6

 

 2 7,6 6,8 5,9 5,1 6,2 6,1 5,8 5,2 6,0 6,9 5,6 6,2 9,2 8,0 9,9 6,7 8,8 9,1 6,9 1,51 x 10
-8

 

 3 6,8 7,4 6,6 6,7 7,2 5,6 5,7 7,3 4,8 5,6 6,3 7,3 7,6 9,6 8,5 8,5 9,3 9,8 7,2 1,054 x 10
-8

 

 4 7,6 6,4 7,3 7,0 8,1 6,6 5,8 4,2 5,9 6,3 6,0 6,3 7,1 7,7 8,7 9,0 9,2 10,5 7,2 -------------------- 

 5 8,7 6,6 7,4 8,7 6,0 7,5 6,7 5,1 5,5 8,0 7,0 8,0 8,4 7,7 10,4 8,1 10,2 7,6 7,6 11,482 x 10
-6

 

 Hora  07:57 08:05 08:13 08:28 08:36 08:44 08:59 09:07 09:14 09:29 09:38 09:47 10:04 10:13 10:21 10:34 10:42 10:50   

II 1 3,6 3,2 3,6 3,3 3,2 2,0 0,2 0,7 1,5 1,9 1,9 4,0 3,7 5,6 5,8 6,1 3,8 5,2 3,3 50,7123 x 10
-6

 

 2 3,8 2,5 0,8 4,9 3,9 3,2 0,6 1,2 1,5 2,0 1,7 4,9 3,5 5,7 6,5 5,9 6,4 6,1 3,6 46,839 x 10
-6

 

 3 5,3 2,9 4,9 4,8 4,3 2,5 0,3 2,5 3,3 4,1 3,6 6,3 5,3 5,1 6,1 8,6 8,2 7,3 4,7 45,8036 x 10
-6

 

 4 5,2 5,3 7,3 4,8 5,0 6,6 5,1 1,9 5,9 4,5 1,9 5,6 6,0 4,7 5,7 8,9 7,6 8,1 5,6 -------------------- 

 5 4,7 7,0 8,6 6,4 6,7 6,7 7,8 3,4 5,2 4,2 6,4 2,3 6,8 7,1 6,8 9,9 7,8 5,3 6,3 143,3549 x 10
-6

 

Porto das Dunas (Aquiraz)  

Armadilha de 

sedimento 

Praia Porto das Dunas 

Frequência percentual do vento  

Sedimentos 

aprisionados 

Nº Posição Velocidade (m/s) Velocidade 

Média (m/s) 

Volume  

(m
3
) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 Hora  09:23 09:32 09:41 10:05 10:12 10:24 10:35 10:45 10:54 11:14 11:22 11:30 11:48 11:57 12:06 12:22 12:31 12:39   

I 1 8,2 5,5 5,4 7,2 6,1 8,1 8,0 7,6 7,4 8,3 7,8 7,7 6,3 7,6 7,1 6,3 5,6 6,2 7,0 2,1295 x 10
-6

 

 2 9,1 3,7 6,7 7,9 8,9 8,0 9,4 8,1 8,1 8,5 9,2 7,9 7,6 8,4 8,0 7,2 7,0 7,4 7,8 1,149 x 10
-8

 

 3 7,4 4,6 5,7 9,2 9,3 8,8 8,4 8,7 8,5 8,6 8,5 8,3 7,2 8,0 7,6 7,0 7,3 6,9 7,0 4,013 x 10
-8

 

 4 8,6 5,4 5,6 8,2 8,6 8,3 9,1 9,0 9,3 9,8 8,1 8,3 7,3 7,0 7,9 7,8 6,8 7,0 7,9 -------------------- 

 5 9,2 7,9 8,8 8,1 8,7 10,2 9,7 9,8 9,6 10,1 9,2 8,6 6,9 7,8 9,4 8,4 7,4 7,4 8,7 2,181 x 10
-6

 

 Hora  09:23 09:32 09:41 10:05 10:14 10:26 10:37 10:43 10:54 11:12 10:21 11:30 11:45 11:55 12:04 12:19 12:28 12:37   

II 1 3,9 1,8 4,8 6,1 7,7 5,6 6,4 7,3 6,4 6,7 6,2 6,2 6,4 6,0 6,6 6,8 5,2 5,9 5,9 29,074 x 10
-6

 

 2 5,3 3,8 8,0 7,8 7,5 7,9 8,5 8,7 8,5 8,1 7,5 9,0 8,0 6,8 7,6 7,4 6,8 6,2 7,4 23,853 x 10
-6

 

 3 6,4 3,2 6,0 9,1 8,6 9,5 8,5 8,1 9,1 8,2 9,0 7,5 8,2 8,8 7,6 7,8 6,6 7,2 7,7 22,4172 x 10
-6

 

 4 7,4 5,1 6,4 9,7 8,0 9,6 9,5 9,8 8,0 8,2 8,8 8,8 8,6 8,7 6,8 7,5 6,4 7,1 8,0  

 5 8,6 5,1 7,8 10,4 9,5 9,2 9,8 10,2 8,9 9,3 7,8 10,3 9,2 9,2 8,0 7,7 6,5 8,4 8,6 75,3454 x 10
-6

 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
  I – corresponde às três armadilhas afixadas no estirâncio (face de praia) / II - corresponde às três armadilhas afixadas na zona de pós-praia. / 1, 2, 3,4 e 5 – correspondem às alturas de 5, 25, 50, 100 e 200 cm. 
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Figura 101 – Velocidade do vento na face de praia (estirâncio) e na zona de pós-praia da Praia do Futuro, 

município de Fortaleza. 
     

Período de Estiagem (Setembro de 2010) 
 

 

 

 

Período Chuvoso (Fevereiro de 2011) 
 

  
 

Período de Transição (Agosto de 2011) 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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Figura 102 – Velocidade do vento na face de praia (estirâncio) e na zona de pós-praia da Praia Porto das Dunas, 

município de Aquiraz. 
 

Período de Estiagem (Setembro de 2010) 
 

  
 

Período Chuvoso (Fevereiro de 2011) 
 

  
 

Período de Transição (Agosto de 2011) 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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Figura 103 – Gradiente vertical da velocidade do vento na face de praia (estirâncio) e na zona de pós-praia da 

Praia do Futuro, município de Fortaleza.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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Figura 104 – Gradiente vertical da velocidade do vento na face de praia (estirâncio) e na zona de pós-praia da 

Praia Porto das Dunas, município de Aquiraz.  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2011). 
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7.3 Análise e interpretação do fluxo de correntes eólicas na faixa praial e considerações 

 

As interpretações dos dados relacionados com as direções que os ventos atingem 

as células do litoral pesquisado, e durante os três períodos de amostragem, revelaram uma 

forte tendência de correntes oriundas do quadrante SE (110º - 170º), correspondentes aos 

ventos alísios, como já mencionados nos itens 7.1 e 7.2.  

O fluxo de correntes eólicas de direção preferencial SE corresponde à principal 

fonte supridora dos depósitos eólicos que compõem a área de estudo (faixa praial, campos de 

dunas e planície de deflação). 

Em relação aos valores das velocidades das correntes de ar que circulam na 

região, três fatos são destacados: o desenvolvimento de um gradiente vertical ascendente de 

velocidade, certa conformidade de comportamento das curvas traçadas em alturas 

diferenciadas e maiores velocidades das correntes na zona de pós-praia (FIGURAS 101, 102, 

103, 104). Por vezes, não existe conformidade entre as curvas obtidas nas diversas altitudes. 

Esse fato está associado à coincidência do momento amostrado com episódios de oscilações 

bruscas das correntes eólicas, caracterizadas por picos de calmaria e agitação. 

 A existência do gradiente de velocidades das correntes de ar que aumentam 

verticalmente e proporcional à altura corrobora com as afirmações realizadas por Bagnold 

(1941), descritas no tópico 2.5.1. Entretanto, a altura Z0, definida pelo referido autor, não pode 

ser determinada pela metodologia aplicada na pesquisa. 

O traçado das curvas de velocidades médias nos cinco patamares de altura 

mostrou, por vezes, nos pontos de coleta, picos pronunciados descendentes e ascendentes, que 

ocorrem nos períodos monitorados (FIGURAS 101, 102, 103, 104). Esse fato, segundo os 

dados climatológicos já apresentados, está associado às variações de posições da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), que provocam oscilações nos regimes de ventos atuantes 

na região. 

As informações coletadas no banco de dados do INMET e nas campanhas eólicas 

sazonais permitiram atribuir ao intervalo de tempo representado pelos meses de agosto a 

outubro/10 e setembro/11, as maiores participações nos processos de transporte sedimentar 

eólico. Esse fato pode ser comprovado por intermédio do volume de sedimentos aprisionados 

nas armadilhas de acumulação e discretização, de observações na paisagem litorânea, as quais 

registraram a formação de verdadeiras “nuvens de sedimentos” transportadas ao longo do 

estirâncio (face de praia) e sucessivas acumulações de areia nas dependências das construções 

localizadas no pós-praia. 
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As análises das curvas sazonais de velocidade média dos ventos, Figuras 101 e 

102, mostram que nesse intervalo de tempo ocorreu a concentração das maiores velocidades 

das correntes de ar registradas a 2,0 metros da superfície. Muitas vezes, ultrapassando o valor 

de 4,5m/s Figuras 103 e 104, que, segundo Tomazelli (1990), corresponde à velocidade 

necessária para manter as areias transportadas em movimento. 

A análise geral revela o predomínio de menores velocidades das correntes eólicas 

no mês de fevereiro de 2011, com valores inferiores a 5m/s, que refletem na baixa capacidade 

de transporte de sedimentos, com taxa sedimentar nula, correspondente ao período que 

registrou o maior índice pluviométrico. O segundo e o terceiro períodos amostrados registram 

velocidades das correntes de ar, com valores maiores que 5m/s, responsáveis pela 

intensificação do transporte sedimentar nas zonas de estirâncio e pós-praia, vide dados 

registrados na Tabela 14 e nas Figuras 101 a 104. 

Durante os períodos monitorados, a menor média das velocidades dos ventos 

ocorreu no período chuvoso, na altura 0,50m, na zona de estirâncio (face de praia) da Praia do 

Futuro, correspondendo à velocidade média de 1,40m/s na armadilha intermediária, e 

velocidade média de 1,53m/s para o conjunto das três armadilhas de discretização.  

A maior média das velocidades dos ventos foi registrada no período de transição, 

na altura de 2 metros, na zona de pós-praia da Praia Porto das Dunas, na armadilha de 

acumulação posicionada na porção mais afastada da linha d’água, com velocidade média de 

9,14m/s. Entretanto, a maior média das velocidades das correntes eólicas, para o conjunto das 

três armadilhas, registrou-se 8,7m/s, a 2 metros, na zona de estirâncio (armadilhas de 

discretização), durante o mesmo período nesta praia.  

A movimentação sedimentar no estirâncio e pós-praia assumiu comportamentos 

distintos. No período chuvoso, não ocorreu transporte sedimentar nas duas células litorâneas 

monitoradas. Os maiores volumes de sedimentos transportados foram observados no período 

de transição, na zona de pós-praia, no intervalo de 5 a 25 centímetros da superfície do terreno 

na Praia do Futuro, representados por grãos de quartzo (areia fina). Nesse período, o 

transporte sedimentar verificado a 50 centímetros da superfície do terreno tornou-se menos 

representativo. O mesmo comportamento foi verificado para a Praia Porto das Dunas no 

mesmo período. 

Em relação à capacidade de transporte e deposição das correntes eólicas, 

verificou-se que o segmento litorâneo da Praia do Futuro registrou, nos períodos de estiagem 

e transição, maior trânsito sedimentar do estirâncio para o berma, sendo atribuído à sua 

posição a sotamar dos campos de dunas móveis e das desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, 
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supridores de sedimentos para a face praial, os quais são transportados pelas correntes de 

deriva litorânea no sentido SE-NW.  

O maior volume de sedimentos foi registrado na zona de pós-praia, durante o 

período de transição, com taxa sedimentar de 3,9 x 10
-9

 m
3
/s (337,17 cm

3
/dia) para a Praia do 

Futuro, seguido pela célula Porto das Dunas, na zona de pós-praia, apresentando um volume 

de 3,03 x 10
-9

 m
3
/s (261,36 cm

3
/dia). 

 As análises granulométricas das amostras retidas nos três níveis altimétricos 

das armadilhas de sedimentos confirmaram a gradação descendente dos diâmetros das 

partículas de quartzo. Os maiores diâmetros (areia média) foram armazenados no intervalo de 

0 a 22 centímetros de altura, as areias finas se fizeram presentes no segundo intervalo de 

altura (23 a 46 centímetros) e areias muito finas predominaram no transporte gerado a 47-69 

centímetros de altura da superfície do terreno. 

As observações das direções da dispersão dos grãos pelas correntes eólicas na 

zona de estirâncio (face de praia) permitiram verificar um maior volume do trânsito 

sedimentar litorâneo em direção à zona de pós-praia. Esse fato é reforçado pela presença de 

dunas frontais posicionadas paralelamente à atual linha de costa, no domínio do pós-praia, 

observado nas duas células litorâneas, corroborando com as pesquisas de Branco (2003).  

Diante de todo o contexto abordado, a análise do transporte eólico de sedimentos 

mostrou-se uma ferramenta importante para a compreensão da dinâmica eólica e 

morfosedimentar da praia Porto das Dunas e Praia do Futuro, fornecendo dados para subsidiar 

a gestão costeira da área no que diz respeito ao uso e ocupação da faixa litorânea. 

Recomenda-se um monitoramento contínuo para obter-se uma melhor 

compreensão da dinâmica costeira da área em médio e longo prazo, no intuito de se 

estabelecer limites de ocupação e uso da orla.  

Este tipo de estudo e monitoramento pode ser aplicado aos estudos ambientais de áreas 

costeiras nas quais estão, são ou serão implantadas quaisquer infraestruturas antrópicas, tais 

como barracas de praia, empreendimentos turístico-hoteleiros e imobiliários que ocupam as 

zonas de pós-praia, planícies de deflação e campo de dunas, buscando-se um gerenciamento e, 

principalmente, uma gestão pública com padrões de sustentabilidade, não permitindo a 

construção nas áreas supracitadas e intensificando a fiscalização e aplicação da legislação 

vigente.  

 

 



 

 

 

 

8 ANÁLISE MULTITEMPORAL DA LINHA DE COSTA EM MÉDIO PERÍODO 

(1972-2010) 

 

Este Capítulo trata da determinação do comportamento da linha de costa em 

trechos do litoral leste da Região Metropolitana de Fortaleza, a partir da análise multitemporal 

de imagens de sensoriamento remoto e fotografias aéreas, que se mostra como uma 

ferramenta valiosa para a projeção e predição do comportamento desses ecossistemas às 

respostas do meio físico, à introdução de elementos antrópicos e à dinâmica natural, 

ferramenta já utilizada por Mazzer e Dillenburg (2009) e Farias e Maia (2010). Dessa forma, 

pretende-se contribuir com a geração de conhecimentos e informações necessárias do meio 

físico, auxiliando na consolidação de processos e metodologias que possam ser aplicados no 

planejamento e gestão, o que é fundamental para futuros diagnósticos que visem ao 

aproveitamento sustentável dessas regiões.   

 

8.1 Compartimentação da área de estudo 

 

Na configuração atual da faixa litorânea entre as praias do Futuro e Porto das 

Dunas, todo o seu entorno está sujeito à atuação de agentes dinâmicos que podem induzir 

mudanças em curto prazo, entre eles destacam-se as ondas e marés, as correntes e os ventos. 

A Figura 105 apresenta os setores contemplados pela pesquisa desenvolvida. 

Foram selecionadas quatro áreas, sendo estas: a) praia Porto das Dunas (Beach Park), no 

município de Aquiraz, até a desembocadura do rio Pacoti; b) desembocadura do rio Pacoti – 

COFECO (Colônia de Férias da Companhia Energética do Ceará) - Praia da Abreulândia; c) 

Praia da Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó; e e) desembocadura do rio Cocó - 

Praia do Futuro. 

A análise destas áreas foi efetuada utilizando-se técnicas de geoprocessamento, 

considerando, na escolha dessas regiões, o nível de resolução das imagens e fotografias aéreas 

disponíveis, de acordo com os procedimentos e materiais descritos no tópico 3.8 (TABELA 

15). Em alguns casos, foram estudadas regiões que correspondem a uma curta escala 

temporal, devido à ausência de fotografias aéreas que delimitassem, com nível de acuidade 

necessária, a linha de costa. 

Todas essas áreas foram escolhidas tomando por base o histórico da ocupação 

urbana acelerada e de forma desordenada nessas regiões nas últimas décadas. 
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Figura 105 – Mapa de localização dos trechos de aplicação do DSAS (Sistema de Análise Digital da Linha de 

Costa). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2010). 

 

Para um melhor embasamento dos resultados apresentados, criou-se um banco de 

dados com a sistematização das informações e dados coletados em campo, gerados em 

laboratório e conjugados com as metodologias de Dal Cin e Simeoni (1994), Projeto Orla 

(BRASIL/MMA, 2006), Mallmann e Araújo (2010), e efetuando-se uma análise preliminar 

para caracterizar os setores pesquisados quanto aos riscos e vulnerabilidade à erosão costeira, 

morfodinâmica, ocupação antrópica, extensão, entre outros (TABELA 16). Estas análises 

encontram-se em maiores detalhes no Capítulo 10. 
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Tabela 15 – Material e informações utilizadas para as análises em cada região/setor pesquisado. 

Região Imagens/ 

Fotografias 

aéreas 

Resolução (m)/ 

Escala 

Data Nº de 

transectos 

Espaçamento 

(m) 

Comp. dos 

transectos 

(m) 

Comprimento da 

região analisada 

(km) 

Período 

Analisado 

(anos) / 

Método 

SETOR 1 

Praia Porto das 

Dunas (Beach Park) 

– Foz do Rio Pacoti 

 

QUICKBIRD 

QUICKBIRD 

 

0,61 

0,61 

 

15/09/2003 

31/10/2008 

 

48 

 

50 

 

145 

 

2,4 

 

5 / EPR1 

SETOR 2 

Foz do Rio Pacoti – 

COFECO – Praia 

da Abreulândia  

 

QUICKBIRD 

Ortofotocartas 

 

0,61 

1:2.000 

 

 

15/09/2003 

2010 

 

64 

 

 

50 

 

100 

 

3,2 

 

 7 / EPR1 

SETOR 3 

Praia da 

Abreulândia – Foz 

do Rio Cocó 

 

Fotografia 

QUICKBIRD 

Otofotocartas 

 

 

1: 8.000 

0,61 

1:2.000 

 

1972 

15/09/2003 

2010 

 

 

31 

 

75 

 

100 

 

3,1 

 

38 / EPR1 e 

LRR2 

SETOR 4 

Foz do Rio Cocó – 

Praia do Futuro 

 

Fotografia 

QUICKBIRD 

Otofotocartas 

 

1: 8.000 

0,61 

1:2.000 

 

1972 

15/09/2003 

2010 

 

 

61 

 

100 

 

220 

 

6,2 

 

38 / EPR1 e 

LRR2 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
1Taxa do Ponto de Extremidade (EPR) / 2Regressão Linear Simples (LRR). 
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Tabela 16 – Características dos setores que compõem a área pesquisada (segundo MARINO E FREIRE, 2013;DAL CIN e SIMEONI,1994; Projeto Orla – BRASIL/MMA, 

2006; e MALLMANN e ARAÚJO, 2010).  

Setor Extensão 

(km) 

Orientação Exposição  Fisiografia e 

Geomorfologia 

Sistemas associados Tipo Morfodinâmico Ocupação 

Antrópica 

 

 

SETOR 1 

Praia Porto das Dunas 

(Beach Park) – Foz do Rio 

Pacoti 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

SE – NW 

 

 

 

Alta  

 

 

 

Orla exposta 

 

Campo de dunas, foz do 

rio Pacoti e cordão de 

beachrocks próximo à 

foz e  em alguns pontos  

isolados 

 

 

 

 

Dissipativo / Intermediário  

 

 

 

 

 

Média 

 

SETOR 2 

Foz do Rio Pacoti – 

COFECO – Praia da 

Abreulândia  

 

 

 
3,2 

 

 
SE – NW 

 

 
Média a 

alta 

 

 
Orla exposta a 

semi-exposta 

 

 
Foz do rio Pacoti, campo 

de dunas e cordão de 

beachrocks próximo à 

foz 

 

 

 
Dissipativo / Intermediário (por 

vezes, aproxima-se do 

refletivo). 

 

 

 
Média 

 

SETOR 3 

Praia da Abreulândia – 

Foz do Rio Cocó 

 

 

 

3,2 

 

 

 

SE – NW 

 

 

Média a 

alata 

 

 

Orla exposta a 

semi-exposta 

 

Foz do rio Cocó, 

complexo de dunas e 

cordão de 

beachrocks próximo à 

foz  

 

 

Dissipativo/ 

Intermediário  

 

 

 

Média a 

Baixa 

 

 

SETOR 4 

Foz do Rio Cocó – Praia 

do Futuro 

 

 
 

6,2 

 
 

SE – NW 

 
 

Média a 

alta 

 
 

Orla exposta a 

semi-exposta 

 
Foz do rio Cocó, campo 

de dunas e cordão de 

beachrocks próximo à 

foz 

 
 

Dissipativo/ 

Intermediário 

 
 

Média a 

Alta 

Fonte: Elaborada pela autora (2011). 
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8.2 Análise da evolução da linha de costa 

 

Na expressão dos resultados, as variações negativas e positivas da linha de costa 

correspondem, respectivamente, aos deslocamentos da linha de costa no sentido do continente 

e do oceano.  

A seguir, para cada uma das praias, são apresentados os resultados das análises de 

variações médias da linha de costa e de extensão da faixa praial de cada setor, nas escalas 

interdecadal e interanual, bem como os resultados das variações transversais para cada 

segmento e o erro padrão (TABELAS 17, 18). 

 

Tabela 17 – Dados gerais de variação da linha de costa expressos em taxas anuais e variação longitudinal ao 

longo dos perfis, por praias e de forma geral (μ- valor médio; σ- desvio padrão; Mín./Máx- valores mínimos e 

máximos, respectivamente; valores positivos indicam deposição e negativos erosão). 

 Taxa de Variação (m/ano) 

Setor 

Nº de 

Tran-

sectos 

Período  

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período 

 2003-2008 

Período 

 2003-2010 

 

 

μ         σ     Min/Max μ         σ     Min/Max μ         σ     Min/Max μ         σ      Min/Max 

SETOR 1 - Praia 

Porto das Dunas 

(Beach Park) - Foz do 

Rio Pacoti 48 - - -3,53  ±1,09 -6,03/-1,02 - 

SETOR 2 - Foz do 

Rio Pacoti - COFECO 

- Praia da Abreulândia 64 - - - 

-0,31   ±0,94       -

3,63/1,78 

SETOR 3- Praia da 

Abreulândia - Foz do 

Rio Cocó 31 -0,07   ±0,11  -0,33/0,13 0,05   ±0,15   -0,19/0,29 - 

-0,59   ±0,58       -

2,25/0,35 

SETOR 4 - Foz do 

Rio Cocó - Praia do 

Futuro 61  1,43   ±0,58  0,23/3,09    1,49    ±0,61  0,24/3,26 - 

1,02    ±1,86       -

3,96/3,59 

  Variação da Linha de Costa (m) - Recuo (-) Avanço (+)   

Setor 

Nº de 

Transec

-tos 

Período  

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período  

2003-2008 

Período  

2003-2010 

    μ             σ           μ             σ           μ             σ           μ             σ           

SETOR 1 - Praia 

Porto das Dunas 

(Beach Park) - Foz do 

Rio Pacoti 48 - -   -17,67      ±5,43          - 

SETOR 2 - Foz do 

Rio Pacoti - COFECO 

- Praia da Abreulândia 64 - - -   -2,18        ±6,56          

SETOR 3 - Praia da 

Abreulândia - Foz do 

Rio Cocó 31  -2,59        ±4.07            1,53      ±4.61          -   -4,12      ±4,09          

SETOR 4 - Foz do 

Rio Cocó - Praia do 

Futuro 61   54,33        ±22.12            46,14      ±19.00          -  25,11       ±13,05          

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Tabela 18 – Erro padrão de cada trecho calculado para a taxa de variação (m/a) e para a variação da linha de 

costa (m). 

Erro Padrão de Cada Trecho Calculado para a Taxa de Variação (m/ano) 

Setor 

Nº de 

Transectos 

Período 

 1972-2010 

Período 

 1972-2003 

Período 

 2003-2008 

Período 

 2003-2010 

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 

Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - - 0,16 - 

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO - 

Praia da Abreulândia 64 - - - 0,12 

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 

Rio Cocó 31 0,02 0,03 - 0,10 

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó - Praia do 

Futuro 61 0,07 0,08 - 0,24 

  Erro Padrão de Cada Trecho Calculado para Variação da Linha de Costa (m) 

Trecho 

Nº de 

Transectos 

Período  

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período  

2003-2008 

Período  

2003-2010 

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 

Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - - 0,78 - 

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO - 

Praia da Abreulândia 64 - - - 0,82 

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 

Rio Cocó 31 0,73 0,83 - 0,73 

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó-Praia do 

Futuro 61 2,83 2,43 - 1,67 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

8.2.1 Análise da região costeira entre a praia Porto das Dunas (Beach Park) e a 

desembocadura do rio Pacoti (Setor 1) 

 

A faixa praial deste setor é uma típica orla exposta, que se estende por 2,5m, em 

orientação SE-NW. Seu estádio morfodinâmico é dissipativo a intermediário, apresentando 

grau alto de exposição às ondas e nível de ocupação médio (TABELA 16). Na escala 

interanual, em todos os transectos pode ser evidenciado um caráter erosivo entre Setembro de 

2003 e Outubro de 2008, indicado através de uma média geral de recuo na ordem de -

3,53m/ano (±1,09), com valores mínimos de -6,03m/ano e máximo de -1,02m/ano, segundo o 

método EPR (TABELA 17, FIGURAS 106, 107).  

Para o trecho estudado, foi observado que, para o intervalo de 5 anos, a linha de 

costa recuou, em média, -17,65m (±5,43) em direção ao continente, entretanto, sem provocar 

prejuízos significativos para a população local e para os proprietários de comércios e casas de 

veraneio. Logo, a partir dos resultados obtidos, é possível definir o estágio erosivo da praia 

Porto das Dunas como pouco crítico frente às tendências evolutivas de recuo.  
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Figura 106 – Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira entre a Praia 

Porto das Dunas até a margem direita do rio Pacoti (Quickbird, 2003). A numeração 

indica cada transecto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012).  

Figura 107 – Taxas de variação da linha de costa - Praia Porto das Dunas até a 

desembocadura do rio Pacoti (Valores negativos indicam erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Essa área é caracterizada por uma faixa contínua com zona de estirâncio reduzida 

e ausência de pós-praia pontualmente, praticamente retilínea, com exceção de alguns cordões 

descontínuos de rochas de praia (beachrocks) presentes paralelos à linha de costa, no 

estirâncio inferior (FIGURA 108) e, principalmente, na desembocadura do rio Pacoti à 

sotamar. A região da alta praia possuía um processo de transporte sedimentar bastante intenso, 

porém, nas quatro últimas décadas, vem sendo barrado em grande parte por empreendimentos 

(sofisticada infraestrutura turística com hotéis, pousadas, resorts, clubes de golfe, bares, 

restaurantes e um aglomerado de condomínios residenciais), os quais ocupam regiões 

importantes para a dinâmica dessa área, inclusive a planície de deflação, culminando com 

processos erosivos (FIGURA 109). Esses processos foram observados in loco e analisados 

por meio de perfis praiais desenvolvidos perpendicularmente à linha de costa (Capítulo 5), 

além do monitoramento eólico realizado com armadilhas de sedimentos instaladas nas zonas 

de pós-praia e de estirâncio (Capítulo 7), durante o período da pesquisa e, posteriormente, 

comparados com pesquisas pretéritas desenvolvidas neste setor e em áreas adjacentes, 

demonstrando o déficit sedimentar.  

 
Figura 108 – Cordão descontínuo de beachrocks e ocupação da zona de pós-praia, Praia Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 

** UTM – 567058E; 9576440S – 24M. 
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Figura 109 – Ocupação antrópica desordenada da Praia Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

** UTM – 569451E; 9571622S – 24M. 

 

Os dados corroboram os estudos realizados no Capítulo 5, no qual a curva de 

tendência (FIGURA 71) revela um comportamento erosional predominante. As análises 

desenvolvidas por Oliveira e Meireles (2010) na Prainha, à barlamar da praia Porto das 

Dunas, também registraram que o volume sedimentar entre os meses de janeiro e março de 

2008 e que a deposição foi de 59,92m
3
, enquanto que no mês de maio houve uma perda de 

44,18m
3
, ou seja, o balanço sedimentar foi deficitário em 50,50m

3
. No segundo semestre, é 

novamente depositado com menor retirada no mês de novembro, um déficit de 12,54m
3
. 

Comparando aos meses entre janeiro e março de 2009, o balanço sedimentar foi de um 

acréscimo de 47,39m
3
, menor que em 2008.  

O transporte eólico potencial calculado para a Praia Porto das Dunas (TABELA 

14) apresentou volume variando de 261,36cm
3
/dia, na zona de pós-praia em agosto de 2010, 

período de transição, e transporte nulo no período chuvoso, fevereiro de 2011. Estes dados 

estão em concordância com o levantamento realizado por Meireles e Maia (2003), a partir dos 

dados climatológicos, no qual consideraram que nos dias com precipitação significativa não 

existe transporte, com taxas médias de 59 e 51m
3
/m.ano, respectivamente para as regiões de 

Iguape, à jusante da área pesquisada, e Fortaleza. Essas taxas foram definidas por esses 

autores para as zonas de dunas, onde existe uma grande disponibilidade de material com 
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condições adequadas à mobilização eólica; no caso dos perfis de praia, a disponibilidade não 

foi a mesma, e observaram que, em geral, o transporte eólico ocorre durante 6 horas por dia, 

associado às condições de maré vazante. 

A dinâmica dos sedimentos, impulsionada pelas correntes de deriva litorânea, 

movimenta as areias preferencialmente de leste para oeste. Durante as marés baixas, esses 

sedimentos ficam expostos à ação dos ventos (erosão e transporte eólico) que, dependendo da 

velocidade, volume de areia e conformação da linha de costa, originam os campos de dunas 

móveis.  

 A região vem, ainda, apresentando um acelerado e desordenado crescimento 

urbano sobre o complexo de dunas (móveis, fixas e semifixas), descaracterizando sua 

morfologia e, principalmente, maximizando o impedimento do transporte de sedimentos 

provenientes da plataforma continental interna e da zona de estirâncio, fontes alimentadoras 

desses depósitos eólicos. A migração dessas dunas atinge o estuário inferior do rio Pacoti 

(FIGURA 110), constituindo uma fonte supridora da deriva litorânea através da dinâmica 

estuarina, processo que também vem sendo reduzido em razão da presença de estruturas 

antrópicas em seu curso e margens. Essa dinâmica costeira possivelmente representa, 

atualmente, a principal fonte de sedimentos reguladora dos processos morfogenéticos e 

alimentadora do perfil de praia, controlando o incremento de eventos erosivos. 

 
Figura 110 – Assoreamento do estuário do rio Pacoti pelo deslocamento do campo de dunas móveis da Praia 

Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 
** UTM – 566263E; 9577553S – 24M. 
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Desta forma, é de extrema importância planejar o ordenamento territorial dessa 

região litorânea, em virtude de suas condições ecodinâmicas instáveis e sua vulnerabilidade, 

no intuito de prevenir a intensificação da erosão em toda a praia. Assim, empreendimentos 

turístico-hoteleiros, condomínios habitacionais e comerciais, atividades extrativistas, 

mineração não controlada, loteamentos desordenados nas altas praias e implantações viárias 

nos complexos de dunas devem ser evitados. É necessário um controle dessa ocupação e a 

manutenção dos perfis, principalmente os próximos a ocupações em ambientes que deveriam 

ser de proteção, preservando o equilíbrio dinâmico costeiro, e não dificultando a 

remobilização de areias pela ação eólica nos intervalos de preamar e baixamar. 

 

8.2.2 Análise da região costeira entre a desembocadura do rio Pacoti, COFECO e a Praia 

da Abreulândia (Setor 2). 

 

O Setor entre a desembocadura do rio Pacoti, COFECO e a praia da Abreulândia, 

com cerca de 3,2km e orientação SE-NW, apresenta-se exposto a semiexposto às ondas, com 

nível de ocupação médio (TABELA 16). Seu estágio morfodinâmico varia entre intermediário 

e dissipativo, por vezes aproxima-se do refletivo. A variação interanual (2003-2010), segundo 

o método ERP, apresentou taxa de -0,31m/ano (±0,94) e um recuo médio de -2,18m (±6,56), 

em 7 anos (TABELA 17).  

As Figuras 111 e 112 mostram que a região apresenta expressivos índices de 

erosão ao longo do trecho estudado, com valores mínimos de -3,63m/ano, com tendências 

máximas pontuais de deposição (+1,78m/ano). 

Considerando a importância do sistema de drenagem do rio Pacoti como fonte de 

sedimentos para manutenção do equilíbrio da dinâmica costeira e aporte de nutrientes, sua 

característica exorreica e de regime de escoamento intermitente sazonal, observam-se as 

planícies fluviomarinhas e ecossistemas de manguezais pouco desenvolvidos.  

Ressalta-se que o médio curso e alto curso desse Rio estão inseridos em um 

núcleo de semiaridez, o fluxo é reduzido e controlado por um número significativo de 

barragens construídas para abastecimento.  

Segundo Morais et al. (2006), os efeitos na zona costeira podem ser observados 

na diminuição da função do espigão arenoso (FIGURA 113), aceleração dos processos 

morfodinâmicos na foz, ampliação das áreas de influência longitudinal da maré salina, 

hipersalinização sazonal e diminuição do aporte de sedimentos argilosiltosos na planície 

fluviomarinha. 
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Figura 111 – Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira entre a 

desembocadura do rio Pacoti – COFECO – Praia da Abreulândia (Quickbird, 2003). 

A numeração indica cada transecto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

Figura 112 – Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a 

desembocadura do rio Pacoti - COFECO - Praia da Abreulândia – (Valores 

negativos indicam erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 113 – Desembocadura do rio Pacoti. 

 
Fonte: Meireles e Maia (2003). 

 

Meireles e Maia (2003) verificaram nestes ambientes que as taxas potenciais de 

material transportado por arraste de fundo, calculadas para o rio Pacoti durante um ano de 

grande vazão, mostram que este estuário aporta para a deriva litorânea entre 21.000 e 

31.000m
3
/ano de sedimentos, com tamanho equivalente ao material presente na praia. A 

distribuição do transporte de fundo ao longo do ano é bastante irregular, com o aporte 

concentrado totalmente no primeiro semestre, quando as vazões são mais significativas em 

razão das altas taxas pluviométricas (TABELA 19).  

 

Tabela 19 – Pluviometria dos períodos pesquisados, município de Aquiraz. 

 Soma Pluviométrica (mm) 

Período de análise 2010 2011 Total 

1º Semestre 744,7 1.835,8 2.580,5 

2º Semestre 30,0 37,0 67,0 

Total 774,7 1.872,8 2.647,5 

Fonte: Ceará/FUNCEME (2014). 

 

No segundo semestre, com a diminuição da pluviometria e consequentemente da 

vazão, os aportes para a praia são muito pequenos, com valores negativos nos meses de agosto 

a setembro, o que faz que o balanço sedimentar para este período seja nulo, sendo inclusive 

negativo nos anos com menores precipitações, quando o estuário funciona como uma 

armadilha de sedimentos. Ainda segundo esses autores, o transporte de material em suspensão 

apresenta uma variação sazonal, com valores positivos e de maior magnitude no primeiro 
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semestre (17.782m
3
), e negativos no segundo (1.342m

3
), produzindo um balanço anual 

positivo da ordem de 16.000m
3
.  

Esta região encontra-se a jusante (em termos de deriva) da desembocadura do rio 

Pacoti e a variação da linha de costa está, também, fortemente associada aos fatores já 

descritos no item 8.1, além da redução do aporte de sedimentos eólicos provenientes dos 

campos de dunas do Porto das Dunas à barlamar. Entretanto, quando as dunas móveis 

avançam para o interior do continente e alcançam a margem direita do estuário, são 

novamente transportadas para a faixa de praia (FIGURA 113). 

Observou-se durante o período monitorado que, através da ação das marés e do 

processo de refração de ondas, ocorre a formação de barras arenosas no leito do rio, 

assoreando e modificando a configuração do canal principal, e flechas (espigões arenosos) na 

desembocadura do rio Pacoti (FIGURA 113). 

Ressalta-se que, durante o período de 7 anos, a erosão média foi de -2,18m, uma 

caracterização não muito expressiva para o tempo considerado. Esse fato pode estar associado 

ao cordão descontínuo de beachrocks (FIGURA 113) que está disposto paralelamente à costa, 

localizados principalmente junto à desembocadura do rio Pacoti, diminuindo o poder erosivo 

das ondas incidentes. Observou-se, ainda, que a ocupação das zonas de pós-praia é menos 

intensa em relação ao Setor 1. 

Neste caso verificou-se que o valor do desvio padrão é três vezes superior à 

média, vide Tabela 17 – Setor 2,  denotando-se que o pequeno intervalo de tempo utilizado 

reflete uma influência maior das variações sazonais dos dados.  

As áreas geradoras de sedimentos que participam ativamente da dinâmica praial, 

relacionadas aos depósitos eólicos (dunas e faixa praial), margem direita dos estuários, 

deverão ser preservadas, de modo a manterem um contínuo fluxo de sedimentos na direção da 

linha de praia. Esse processo representa uma das principais medidas de planejamento e gestão 

da zona costeira para o setor. 

 

8.2.3 Análise da região costeira entre a Praia da Abreulândia e a desembocadura do rio 

Cocó (Setor 3) 

  

Essa região possui uma linha de costa com orientação SE-NW, com cerca de 

3,2km de extensão. Apresenta estágio morfodinâmico entre dissipativo e intermediário, com 

exposição variando de alta a média e ocupação de média a baixa (TABELA 16). Encontra-se 

inserida a jusante da desembocadura do rio Pacoti e a montante da foz do rio Cocó 
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(FIGURAS 114, 115), entre um complexo de dunas que vem sendo, historicamente, 

juntamente com as praias da Abreulândia e Sabiaguaba, atingidas por um processo de 

urbanização da orla, acarretando destruição das dunas por impermeabilização e retirada de 

areias (mineração) para a construção civil, porém com uma intensidade mais lenta 

comparativamente aos Setores 1 e 2.  

 
Figura 114 – Aplicação da ferramenta DSAS da região costeira entre a Praia da 

Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó (Quickbird, 2003). A numeração 

indica cada transecto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 115 – Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a Praia da 

Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó (Valores negativos indicam erosão).  

 
Fonte: Elaborada pela autora  (2012). 

 

A tendência erosional foi detectada, conforme indicado através dos resultados 

obtidos (TABELA 17). A taxa média de variação da linha de costa em escala interdecadal foi 

de 0,05m/a (±0,15) para o período 1972-2003 e -0,07m/a (±0,11) entre 1972 e 2010, com os 

valores mínimos e máximos de: -0,19/0,29 e -0,33/0,13, para os respectivos períodos. Na 

escala interanual, a taxa média foi de -0,59m/a (±0,58), entre 2003 e 2010, mínimo de -2,25 e 

máximo de +0,35, com um recuo médio de -4,12m (±4,09). Essa região também apresentou 

sensíveis índices de progradação, pontuais, principalmente no período entre 1972 e 2003, com 

uma acresção de +1,53m (±4,61), possivelmente, relacionados à presença do cordão 

descontínuo das rochas de praias (beachrocks), com extensão e largura bem mais 

representativas neste setor, impedindo o ataque direto das ondas sobre a linha de costa 

(FIGURA 115). Para o período de 38 anos, o recuo foi da ordem de -2,59 (±4,07). 

As bacias dos rios Pacoti (barlamar) e Cocó (sotamar) não foram suficientemente 

estudadas para a compreensão dos fatores que influenciam no transporte de sedimentos. 

Grosso modo, o processo de erosão pode estar associado, conjuntamente, a um reflexo da 

redução das vazões da bacia hidrográfica do Pacoti para a região estuarina, em consequência 

dos barramentos artificiais presentes ao longo do seu percurso, além da redução do aporte de 

sedimentos dos depósitos eólicos na zona estuarina, causado pela redução da mobilidade das 

areias, consequência da instalação acelerada e desordenada de inúmeras estruturas antrópicas 

na alta praia e campos de dunas localizados nos Setores 1 e 2, a barlamar. Porém, observou-se 

que a mobilidade das desembocaduras dos rios supracitados contribui para elevar o desvio 

padrão, já que está sujeita às variações sazonais da vazão, além das promovidas pelo mar.  

O padrão de transportes de sedimentos se dá em função da energia disponível nos 

corpos d’água, a redução dos picos de cheias proporcionados pelos reservatórios 

(barramentos) reduz a energia disponível, assim, o transporte de sedimentos, que antes era 
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realizado em pulsos, quando as cheias ocorriam, encontra um obstáculo nas baixas 

velocidades dos reservatórios. Esse fato produz um depósito de sedimentos na entrada dos 

reservatórios, proporcionando um desequilíbrio na dinâmica costeira que causa erosão 

(MEIRELES e MAIA, 2003). 

Este Setor apresenta características da dinâmica costeira semelhantes ao Setor 2. 

Porém, atividades não planejadas podem modificar a dinâmica de transporte e morfologia das 

dunas. A fixação artificial, exploração mineral, desvio dos corpos dunares e retirada das areias 

para amenizar os impactos de avanço sobre vias de acesso, loteamentos e áreas agrícolas, 

poderão acelerar a movimentação, incrementar riscos de soterramento e acelerar a erosão 

costeira. Acompanhar a migração das dunas móveis é fundamental para a aplicação de 

medidas de planejamento, gestão e normatização das diversas atividades socioeconômicas 

existentes e a serem desenvolvidas.  

 

8.2.4 Análise da região costeira entre a desembocadura do rio Cocó até a Praia do Futuro 

(Setor 4)  

 

Esta região costeira caracteriza-se como uma orla exposta a semiexposta, que se 

estende por 6,2km com orientação SE-NW. Seu estado morfodinâmico varia de dissipativo a 

intermediário, apresentando alto grau de exposição às ondas e nível de ocupação antrópica 

variando de médio a alto (TABELA 16). 

Pode ser evidenciada uma tendência generalizada de progradação de linha de 

costa com média de 1,49m/a (±0,61) e 1,43m/ano (±0,58) para os períodos interdecadais 

analisados; a progradação mostrou-se bastante significativa, 54,44m (±22,12) e 46,14m 

(±19,00), para o período de 38 anos e 31 anos, respectivamente. Na escala interanual, a taxa 

de variação foi de 1,02m/a (±1,86), apresentando mínimo de -3,96 e máximo de +3,59; a 

variação da linha de costa apresentou uma progradação na ordem de 25,11m em 7 anos, com 

desvio padrão de ±13,05 (TABELA 17, FIGURAS 116, 117).   

O desvio padrão nesta célula mostra-se bastante representativo nas duas escalas, 

expressando significativa mobilidade da linha de costa ao longo dos perfis. Esse processo está 

possivelmente associado aos principais agentes dinâmicos atuantes nessa orla, na direção SE-

NW, e com orientação normal à direção de maior incidência da ação dominante dos ventos e 

das ondas. A presença do espigão do Titanzinho, localizado na porção terminal da Praia do 

Futuro, impede a continuidade do transporte de sedimentos pela deriva litorânea e acarreta o 

engordamento da praia.  
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Os maiores índices de deposição para o trecho estudado foram de +3,14 m/ano, 

obtidos através do método LRR, seguidos de +3,09m/ano para o método EPR, o que 

evidencia um forte caráter deposicional nos dois métodos adotados (FIGURA 117). 

 

Figura 116 – Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira entre a 

desembocadura do rio Cocó até a Praia do Futuro (Quickbird, 2003). A numeração 

indica cada transecto. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 117 – Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a 

desembocadura do rio Cocó até a Praia do Futuro (Valores negativos indicam 

erosão).  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

De acordo com os levantamentos efetuados nas praias do Caça e Pesca e Praia do 

Futuro, inseridas nesta região, no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, foram 

observadas variações significativas dos sedimentos na face de praia e antepraia. A região mais 

próxima à foz do rio Cocó é caracterizada por sedimentos grossos a finos (polimodais), com 

estádio morfodinâmico intermediário, por vezes dissipativo e declividade média de 3º; a 

região central, que apresenta sedimentos bimodais, predominando a areia média, enquadrou-

se no estágio morfodinâmico intermediário (terraço de baixa-mar), resultando na formação de 

bancos arenosos, e declividade média de 3º; e, por último, a região no extremo NW da área, 

próxima ao espigão do Titanzinho, apresenta predominantemente sedimentos do tipo areia 

fina, de caráter mais dissipativo e declividade média da face de praia de 3º.  

Segundo Albuquerque (2008), os valores modais são muito importantes para 

caracterizar a gênese dos sedimentos e o transporte, especialmente quando duas ou mais 

fontes estão contribuindo, p. ex., transportes litorâneo e eólico associados, ou ainda, quando 

há interrupção no transporte e caminhamento normal dos grãos de areia, modificando os 

níveis de energia. Ressaltou ainda que os percentuais de sedimentos grossos junto à foz do rio 

Cocó são bem definidos nos meses que correspondem ao período chuvoso e as populações 

sedimentares de diâmetro elevado são, em boa parte, oriundos de processos atribuídos à 

erosão das  rochas de praia presentes na zona de espraiamento. 

Conjugando os dados de Albuquerque (2008) às observações de campo e 

laboratoriais efetuadas, observou-se uma diminuição no padrão de declividade no sentido SE-

NW, principalmente, no primeiro semestre, entre os meses de março e junho, período 

caracterizado por ondas mais energéticas, índices de precipitação altos e maiores variações no 

padrão hidrodinâmico.  
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Essa tendência fortemente progradacional para a Praia do Futuro pode estar 

associada aos principais agentes dinâmicos na zona costeira de Fortaleza, como as ondas, as 

correntes e os ventos. Maia (1998) discute que, em curto prazo, uma série de variações 

interanuais está associada ao fenômeno El Niño, afetando fortemente o clima da região por 

uma diminuição da precipitação média, intensificação da velocidade dos ventos e, portanto, o 

aumento da altura significativa das ondas e da velocidade das correntes de deriva litorânea.  

 No que diz respeito ao comportamento dos sedimentos em suspensão, observou-

se que na Praia do Futuro o fluxo de sedimentos na antepraia é maior nos pontos com 

características mais dissipativas e em localidades onde as feições de fundo (bancos arenosos e 

canais) são bem definidas. Em contrapartida, setores com características intermediárias 

possuem um menor gradiente de transporte. Dessa forma, a grande turbulência associada à 

quebra das ondas possibilita os sedimentos mais finos permanecerem mais tempo na coluna 

d’água, sendo assim mais facilmente transportados pelas correntes costeiras no sentido SE-

NW, engordando, principalmente, a porção terminal da Praia do Futuro junto ao espigão do 

Titanzinho. 

Durante o monitoramento eólico realizado na Praia do Futuro (TABELA 14), o 

maior volume de sedimentos foi registrado na zona de pós-praia, com taxa sedimentar de 3,9 

x 10
-9

m
3
/s (337,17cm

3
/dia) para o mês de agosto de 2010.   

No estudo morfodinâmico de curto período, a média do volume de sedimentos 

transportados transversalmente variou de 1.068m
3
.linear (agosto/10) a 1.901m

3
.linear 

(dezembro/10), período de seco e chuvoso, respectivamente, apresentando-se em sua 

totalidade bastante significativa em relação aos outros setores, média de 1.637m
3
.linear. A 

curva de tendência apresentou tendência acrescional. Já para o volume sedimentar 

longitudinal, a média mensal foi de 178.625m
3
/dia, variando de 279.961m

3
/dia (período de 

estiagem) a 41.580m
3
/dia (período chuvoso). Este comportamento apresenta-se condizente 

com a morfologia dos perfis praiais associada à sazonalidade meteorológica da região.  

O transporte potencial da deriva litorânea na região da Praia do Futuro (Fortaleza) 

é da ordem de 800.000 m
3
/ano, que, transformando para carradas, corresponderia a quase 

80.000 caminhões de areia (MEIRELES e MAIA, 2003). Assim, o engordamento da parte 

terminal da praia do Futuro tem sua origem associada à interrupção da deriva litorânea de 

sedimentos pela construção do espigão do Titanzinho e à Ponta do Mucuripe, marco limitante 

entre os litorais leste e oeste do estado do Ceará. 
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8.3 Considerações 

 

A análise da evolução da linha de costa comprovou que a variabilidade da linha de 

costa da região pesquisada apresenta-se bastante instável em sua totalidade, e que há uma 

tendência de avanço do mar da praia Porto das Dunas até a praia da Abreulândia, esta última 

com certa estabilidade devido ao cordão de rochas de praia paralelo à linha de costa, o qual 

impede o ataque direto das ondas sobre a faixa praial.  Já a Praia do Futuro apresenta uma 

tendência fortemente progradante, e é alimentada pela erosão das praias situadas à barlamar e 

também dos beachrocks localizados nas desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó. As areias 

resultantes são transportadas até o espigão do Titanzinho, que impede a continuidade do 

transporte e propicia o intenso acúmulo de sedimentos. Nessa área o bypass costeiro acha-se 

quase completamente erradicado em função da urbanização associada ao crescimento da 

cidade de Fortaleza em direção leste. Apesar dos impactos antrópicos, o bypass litorâneo 

contínua ocorrendo, sendo responsável pelo assoreamento frequente do Porto do Mucuripe no 

extremo oeste da área. 

Evidenciou-se, por meio dos levantamentos, das análises efetuadas e estudos 

comparativos com pesquisas desenvolvidas por outros pesquisadores, na área e em regiões 

circunvizinhas, que a tendência generalizada de déficit de sedimentos ao longo da zona 

litorânea estudada está relacionada à ocupação indevida e concentrada, principalmente, nas 

zonas de pós-praia e campo de dunas, impedindo o trânsito e aporte de sedimentos supridores 

desses ambientes. A médio e longo prazos, deverá ser avaliada a possibilidade de incremento 

erosivo na Praia do Futuro, localizada no extremo ocidental da área investigada, em virtude 

das correntes de deriva litorânea e direção dos ventos no sentido SE-NW serem fatores 

controladores do transporte de sedimentos. 

A elaboração de uma base multitemporal de imagens de satélite e fotografias 

aéreas em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) favoreceram a 

identificação e compreensão da dinâmica natural e ambiental das áreas analisadas, sendo 

essenciais como subsídio às tomadas de decisões acerca do uso e gestão sustentável desses 

setores. Trata-se de uma importante ferramenta no planejamento e intervenção ambiental, 

sobretudo por indicar facilmente as tendências de recuo e/ou progradação de uma região ao 

longo dos anos. A escala interdecadal é relevante dentro do contexto histórico evolutivo da 

região; já as variações interanuais permitem avaliar a amplitude da extensão retrabalhada em 

curto período.  



 

 

 

 

9 ANÁLISE DAS VARIAÇÕES MULTITEMPORAIS GEOMORFOLÓGICAS NAS 

DESEMBOCADURAS DOS RIOS PACOTI E COCÓ 

 

As desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó estão interligadas com os campos de 

dunas e cordões descontínuos de rochas de praia na área de pesquisa. Barracas de praia, 

segundas residências, empreendimentos turístico-hoteleiros, dentre outras infraestruturas 

comerciais e imobiliárias, estão presentes nessas áreas. Em sua maioria, essas ocupações 

encontram-se em desacordo com a lei de uso e ocupaçãp do solo, invadindo áreas de terreno 

de marinha,   sendo o terreno de marinha definido como aquele que se encontra até 33 metros 

da preamar média do ano 1831, como ocorre desde a edição do Decreto-Lei 9.760, de 1946. 

As desembocaduras fluviais são ambientes de extrema dinâmica espacial em 

virtude da ação dos vetores que atuam na linha de costa, tais como marés, ventos, deriva 

litorânea, vazão fluvial, além de fatores climáticos e neotectônicos locais. No caso nordestino, 

onde grande parte está submetida ao clima semiárido quente, a presença de rios de regime 

intermitente configura uma costa repleta de pequenos canais de drenagem isolados de forma 

parcial ou total por cordões de dunas arenosos (ROCHA et al., 2011). Vários trabalhos 

ligados à morfodinâmica de desembocaduras vêm sendo desenvolvidos no mundo e no Brasil 

nas últimas décadas, a exemplo dos realizados por Siegle (1999) no rio Camboriú, Ferreira 

(2004) no rio Tejo, Morais (2000), Morais e Pinheiro (2000), Morais et al. (2002), Morais et 

al. (2008), no rio Jaguaribe e Freire (1989) e Rocha et al. (2011) no rio Pacoti. 

Os estudos desenvolvidos por Meireles et al. (1999) e Claudino-Sales e Peulvast 

(2006) atestaram que, como produto das condições climáticas mais severas, nas regiões 

tropicais semiáridas, a velocidade dos ventos é mais intensa, juntamente com o transporte e 

disponibilidade de sedimentos, fazendo com que o domínio das formações arenosas, sob a 

forma de dunas, contribua significativamente para a obstrução das reentrâncias costeiras. As 

principais fontes de sedimentos para os sistemas estuarinos são as drenagens da bacia, a 

plataforma continental e a erosão do fundo, margens e paredes laterais do próprio estuário, 

que se arranjam e configuram o modelado do canal estuarino e da sua desembocadura 

(SUGUIO, 1973; PERILLO et al.,1999).  

Diante dessa problemática, analisou-se o comportamento nas desembocaduras dos 

rios Pacoti e Cocó, a partir da análise multitemporal de imagens de sensoriamento remoto e 

fotografias aéreas, conforme metodologias descritas nos tópicos 3.9 e 3.10, por apresentarem 

processos semelhantes, e material e informações listados na Tabela 20. 

 



203 

 

 

 

Tabela 20– Material e informações utilizados para as análises em cada setor pesquisado. 

Setor Imagens/ 

Fotografias 

aéreas 

Resolução (m)/ 

Escala 

Data Nº de 

transectos 

Espaçamento 

(m) 

Comp. dos 

transectos 

(m) 

Comprimento 

da região 

analisada 

(m) 

Período Analisado 

(anos) / Método 

SETOR 1 

Foz do Rio Pacoti 

(margem direita) 

 

QUICKBIRD 

QUICKBIRD 

 

0,61 

0,61 

 

15/09/2003 

31/10/2008 

 

23 

 

15 

 

90 

 

416 

 

5 / EPR1 

- 1,56 (±3,14) m/ano 

SETOR 2 

Foz do Rio Pacoti 

(margem esquerda) 

– Praia da 

COFECO 

 

QUICKBIRD 

Ortofotocartas 

 

0,61 

1:2.000 

 

 

15/09/2003 

2010 

 

26 

 

15 

 

90 

 

390 

 

 5 / EPR1 

- 2,51(±2,06) m/ano
 

SETOR 3 

 Foz do Rio Cocó 

(margem direita)  – 

Praia da 

Sabiaguaba 

 

Fotografia 

QUICKBIRD 

Otofotocartas 

 

1: 8.000 

0,61 

1:2.000 

 

1972 

15/09/2003 

2010 

 

 

28 

 

 

15 

 

 

160 

 

 

420 

 

7 / EPR1  

+0,12 (±4,56) m/ano 

 

31 / LRR2 

-0,66 (±0,56) m/ano 

 

38 / LRR2 

+0,10 (±1,36) m/ano 

 

SETOR 4 

 Foz do Rio Cocó 

(margem esquerda)  

– Praia do Caça e 

Pesca 

 

Fotografia 
QUICKBIRD 

Otofotocartas 

 

1: 8.000 
0,61 

1:2.000 

 

1972 
15/09/2003 

2010 

 

 

 
17 

 

 
5 
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7 / EPR1  
+ 0,37(±1,16) m/ano 

 

31 / LRR2 

+ 0,28(±0,18) m/ano  

 

38 / LRR2 

+ 0,18(±0,13) m/ano 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
1Taxa do Ponto de Extremidade (EPR) / 2Regressão Linear Simples (LRR). 



204 

 

 

 

As bacias dos rios Pacoti e Cocó estão situadas em um empilhamento 

estratigráfico com embasamento cristalino e deposições Quaternárias da Formação Barreiras e 

dos campos de dunas (MEIRELES, 2001).  

Para uma melhor compreensão dos resultados apresentados, integraram-se as 

informações e dados coletados em campo e gerados em laboratório que, conjugados aos 

estudos desenvolvidos nos Capítulos anteriores, foi elaborada uma análise preliminar para 

caracterizar essas áreas quanto aos riscos e vulnerabilidade à erosão costeira, morfodinâmica e 

ocupação antrópica, conforme já apresentada na Tabela 16. 

Nos resultados apresentados, as variações negativas correspondem a um processo 

erosivo e positivo à deposição, referentes à linha de costa das margens direita e esquerda dos 

rios Pacoti e Cocó, englobando a faixa praial e cordões litorâneos. A seguir, para cada um dos 

setores, são apresentados os resultados das análises de variações médias da linha de costa nas 

margens das desembocaduras e de extensão, nas escalas interdecadal e interanual, bem como 

os resultados das variações transversais para cada segmento e o erro padrão (TABELAS 21,  

22). 

 

Tabela 21 – Dados gerais de variação da linha de costa nas margens das desembocaduras expressos em taxas 

anuais e variação longitudinal ao longo dos perfis, por setores e de forma geral (μ- valor médio; σ- desvio 

padrão; Mín./Máx- valores mínimos e máximos, respectivamente; valores positivos indicam deposição e 

negativos erosão). 
      Taxa de Variação (m/ano)     

Trecho Nº de 
Transectos 

Período  

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período  

2003-2008 

Período  

2003-2010 

    μ        σ            

 Min. Max 

μ        σ            

 Min. Max 

μ        σ             

Min. Max 

μ        σ            

Min. Max 

Margem 

Direita Rio 

Pacoti 

23 - -  -1.56 ±3.14           

-15.29/ 0.29 

- 

Margem 

Esquerda Rio 

Pacoti 

26 - -  -2.51 ±2.06        

 -5.23/ 1.09 

- 

Margem 

Direita Rio 

Cocó 

28  0.10 ±1.36         

 -1.48/ 2.61 

 -0.66 ±0.56         

 -1.78/ 0.15 

- 0.12 ±4.56          

-5.06/ 11.61 

Margem 

Esquerda Rio 

Cocó 

17  0.18 ±0.13       

 0.02/ 0.41 

0.28 ±0.18        

-0.03/ 0.67 

- 0.37 ±1.16          

-0.91/ 2.25 

  Variação da Linha de Costa nas desembocaduras (m) - Recuo (-) Avanço (+) 

Trecho Nº de 
Transectos 

Período  

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período  

2003-2008 

Período  

2003-2010 

    μ             σ           μ             σ           μ             σ           μ             σ           

Margem 

Direita Rio 

Pacoti 

23 - -   -7.79        ±15.71          - 

Margem 

Esquerda Rio 

Pacoti 

26 - -   -17.58      ±14.41          - 

Margem 

Direita Rio 

Cocó 

28   3.72      ±51.70            -20.41      ±17.33          -   0.86       ±31.94         

Margem 

Esquerda Rio 

Cocó 

17 6.76      ±4.93          8.77          ±5.64          - 2.58      ±8.12          

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Tabela 22 – Erro padrão de cada trecho calculado para a taxa de variação (m/a) e para a variação da linha de 

costa nas desembocaduras (m). 
      Erro Padrão de Cada Trecho Calculado  

para a Taxa de Variação (m/ano) 

    

Trecho Nº de 

Transectos 

Período 

1972-2010 

Período  

1972-2003 

Período  

2003-2008 

Período 

2003-2010 

Margem Direita 

Rio Pacoti 

23 - - 0.66 - 

Margem 

Esquerda Rio 

Pacoti 

26 - - 0.40 - 

Margem Direita 

Rio Cocó 

28 0.26 0.12 - 0.97 

Margem 

Esquerda Rio 

Cocó 

17 0.03 0.03 - 0.29 

      Erro Padrão de Cada Trecho Calculado para Variação 

da Linha de Costa nas desembocaduras (m) 

    

Trecho Nº de 

Transectos 

Período 

1972-2010 

Período 1972-2003 Período 2003-

2008 

Período 

2003-2010 

Margem Direita 

Rio Pacoti 

23 - - 3.28 - 

Margem 

Esquerda Rio 

Pacoti 

26 - - 2.83 - 

Margem Direita 

Rio Cocó 

28 9.77 3.78 - 6.81 

Margem 

Esquerda Rio 

Cocó 

17 1.23 1.37 - 2.03 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

9.1 Análise da desembocadura do rio Pacoti  

 

Pode-se constatar, com base nas Figuras 9.1 e 9.2, que a variação da linha de costa 

às margens da desembocadura do rio Pacoti, para o intervalo de 5 anos (2003 a 2008), indica 

uma média geral de recuo da linha de costa de -1,56m/ano (±3,14), com valores mínimos de -

15,29m/ano e máximo de +0,29m/ano, para a margem direita, segundo o método EPR. Já a 

margem esquerda apresenta uma taxa de recuo médio na ordem de -2,51m/ano (±2,06), com 

mínimo de -5,23m/ano e máximo de +1,09m/ano, aplicando-se o mesmo método  (FIGURAS 

118, 119). 

A tendência de recuo observada para o lado direito apresenta-se com uma 

variação bastante significativa ao longo do trecho analisado. Esse processo está possivelmente 

relacionado com o crescimento urbano desordenado da praia Porto das Dunas. Nessa área a 

erosão apresenta-se mais significativa na extremidade da foz, como pode ser verificada nos 

transectos 18 a 23 (FIGURAS 118, 119, 120). O recuo máximo de -15,29m/ano corresponde 

ao transecto 23, corespondente à extremidade da flecha arenosa; já a taxa de variação máxima 

corresponde a 0,29m/ano ao transecto 6. Porém, à medida que se afasta da foz na direção 

oeste, não possui a mesma representatividade, pode-se observar em alguns trechos valores de 

acresção.  
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Figura 118 – Aplicação da ferramenta DSAS para a linha de costa, margem direita do rio Pacoti.  

  
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

 

Figura 119 – Taxas de variação da linha de costa, margem direita da desembocadura do rio Pacoti. (Valores 

negativos indicam erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 120 – Processo erosional do cordão litorâneo e beachrocks, lado direito da desembocadura do rio Pacoti. 

 
Fonte: Foto de Lima (2008). 

** UTM – 566406E; 9577439S – 24M. 

 

Para o lado esquerdo, a tendência erosiva apresenta-se de forma instável ao longo 

do trecho, variando de 5,23m/ano no transecto 7 a 1,09m/ano no transecto 26 (FIGURAS 121, 

122). Este resultado, possivelmente, está relacionado com a crescente especulação imobiliária 

na margem esquerda do estuário inferior do rio, podendo também ser um reflexo da abrupta 

redução das vazões da bacia hidrográfica do Pacoti para a região estuarina, em consequência 

dos barramentos artificiais presentes ao longo do seu percurso. É importante ressaltar que, em 

1981, o rio Pacoti foi barrado nos municípios de Horizonte e Itaitinga para a construção dos 

açudes Pacoti e Riachão, respectivamente, que, por serem muito próximos, funcionam como 

um só, denominado Açude Pacoti-Riachão (CEARÁ/SRH, 2005).  

Nessa margem, a dinâmica costeira e o transporte eólico em função da direção da 

deriva litorânea (SE - NW) atuam preponderantemente empurrando a foz do rio Pacoti para 

NW, provocando erosão na margem esquerda. Porém, entre os transectos 21 e 26, pode-se 

observar uma pequena acresção  (FIGURAS 121, 122), talvez relacionada aos processos 

sazonais dos transportes fluvial, eólico e marinho de sedimentos junto à desembocadura, área 

de intensa e variável energia e de formação de cordões litorâneos (spits). 
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Figura 121– Aplicação da ferramenta DSAS para o cordão litorâneo e faixa praial, margem esquerda do rio 

Pacoti – Praia da Abreulândia (COFECO).  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 
Figura 122 – Taxas de variação do cordão litorâneo e faixa praial, margem esquerda da desembocadura do rio 

Pacoti  - Praia da Abreulândia (COFECO) (Valores negativos indicam erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

Para o trecho estudado foi observado que, no intervalo de 5 anos, a linha de costa 

recuou, em média, -7,79 (±15,71) na margem direita, e -17,58 (±14,41), na esquerda, 

inferindo-se um processo erosivo extremamente atuante na desembocadura do rio Pacoti, 

abordando-se um período interanual (2003-2008), com aplicação do método EPR. Entretanto, 
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esse processo erosional torna-se, por vezes, menos intenso, em razão do cordão de rochas de 

praia (beachrocks), os quais minimizam a energia das ondas e das marés (FIGURA 123). 

 
Figura 123 – Processo erosional do cordão litorâneo deixando os beachrocks expostos, margem esquerda da 

desembocadura do rio Pacoti – Praia da COFECO. 

 
Fonte: Foto de Lima (2008). 

** UTM – 566263E; 9577553S – 24M. 

 

A Tabela 23 e as Figuras 124 e 125 apresentam a variação das áreas das unidades 

geoambientais obtidas pelo mapeamento das imagens do estuário do rio Pacoti, entre 2003 e 

2008. Essas variações na área da desembocadura do rio Pacoti também podem ser observadas 

na Figura 9.8, com base nas imagens remotas dos anos de 2003, 2007 e 2008, 

respectivamente.  

Os cordões litorâneos e as dunas móveis, para o período analisado (5 anos), não 

sofreram mudanças significativas, suas áreas permaneceram praticamente constantes. A 

planície flúvio-marinha apresentou uma sutil redução de 10,26%, entre 2007 e 2008. A faixa 

praial e os depósitos submersos (bancos de areia) são as unidades com alterações mais 

expressivas. A faixa de praia em 4 anos (2003 a 2007) apresentou uma redução em torno de 

70,56% e um acréscimo bastante considerável em apenas um ano (2007 a 2008), passou de 
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0,58 hectares para 3,58 hectares, aproximadamente 84%. Já os bancos de areia sofreram uma 

redução em torno de 83%, entre 2003 e 2007, e um aumento exponencial, de 2007 a 2008, de 

quase 92%. Observou-se uma relação diretamente proporcional entre os depósitos submersos 

e a faixa praial. 

 

Tabela 23 – Dados das variações espaço-temporais das unidades geoambientais relacionadas à desembocadura 

do Rio Pacoti. 

Unidades Geoambientais 

  

Área em Hectares 

Ano 

2003 2007 2008 

Faixa de Praia 1.97 0.58 3.58 

Cordões Litorâneos 10.16 10.21 10.04 

Depósitos Submersos 11.54 1.92 22.80 

Dunas Móveis 7.57 7.60 7.59 

Planície Flúvio-marinha 35.33 35.39 31.76 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

Figura 124 – Dados das variações geomorfológicas da desembocadura do rio Pacoti. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 125 - Variações geomorfológicas na desembocadura do rio Pacoti entre 2003 e 2008. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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9.2 Análise da desembocadura do rio Cocó  

 

Pode-se constatar, através das Figuras 126 e 127, que a variação da linha de costa 

à direita da desembocadura do rio Cocó, aplicando-se o método LRR, para o intervalo de 38 

anos (1972 a 2010), indica uma média geral de progradação da linha de costa de 3,72m 

(±51,7) para a margem direita e 6,76m (±4,93) para a esquerda, e entre 1972 e 2003 (31 anos), 

registrou-se um recuo de -20,41m (±17,33) para o lado direito e uma acrescão de 8,77m 

(±5,64) para o esquerdo.  

Aplicando-se o método EPR, entre 2003 e 2010 (7 anos), ocorreu a progradação 

da linha de costa em 0,86m (±31,94), para a margem direita, e para o lado esquerdo registrou-

se uma taxa de 2,58m (±8,12).  

A taxa de variação na foz do rio Cocó, aplicando-se o método LRR, para o 

intervalo de 38 anos (1972 a 2010), indica uma média geral de progradação da linha de costa 

de 0,10m/ano (±1,36) para a margem direita e 0,18m/ano (±0,13) para a esquerda, e entre 

1972 e 2003 (31 anos), registrou-se um recuo de -0,66m/ano (±0,56) para o lado direito e uma 

acrescão de 0,28m/ano (±0,18) para o esquerdo.  

Aplicando-se o método EPR para o lado direito, entre 2003 e 2010 (7 anos), 

ocorreu a progradação da linha de costa em 0,12m/ano (±4,56), para a margem direita, e para 

o lado esquerdo registrou-se uma taxa de 0,37m/ano (±1,16).  

A desembocadura do rio Cocó, à sua direita, apresentou, também, um índice de 

progradação significativo entre os transectos 19 e 28, com um máximo de 2,61m/ano, 

segundo o método EPR. Esse processo pode estar relacionado à intensa dinâmica costeira 

(eólica e marinha) na região, a qual possui direções de ventos e correntes, 

predominantemente, SE/NE - NW, acarretando o assoreamento do estuário inferior do rio 

Cocó pelas dunas móveis (FIGURAS 128, 129) e sedimentos transportados pela deriva 

litorânea. Ressalta-se, ainda, a intensa redução do fluxo hidráulico desse recurso hídrico, 

principalmente, por consequências antrópicas, tais como: desmatamento da mata ciliar, 

causando intensa lixiviação de suas margens e assoreamento da calha do rio; lançamento de 

grande quantidade de resíduos em seu percurso pela população ribeirinha, principalmente na 

área do estuário; e ocupação irregular da Área de Preservação Permanente (APP). Durante o 

período de evolução analisado, observou-se um aumento considerável dos bancos de areia 

nessa região.  
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Figura 126 – Aplicação da ferramenta DSAS na margem direita do rio Cocó – Praia da Sabiaguaba.  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

 

Figura 127 – Taxas de variação da margem direita da desembocadura do rio. (Valores negativos indicam 

erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 128 – Assoreamento do rio Cocó pelo transporte de sedimentos do complexo de dunas móveis à margem 

direita. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

** UTM – 562595E; 9582635S – 24M. 

 

Figura 129 – Desembocadura do rio Cocó. Em destaque os depósitos submersos - bancos de areia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (20013). 

** UTM – 562595E; 9582635S – 24M. 

 

O desvio padrão na margem direita deste Rio mostra-se bastante representativo 

nas duas escalas, expressando significativa mobilidade da linha de costa ao longo dos 

períodos analisados. Esse processo está possivelmente associado aos principais agentes 

dinâmicos atuantes nessa orla, na direção SE-NW. A margem esquerda apresentou uma maior 

tendência deposicional, conforme indicado através dos resultados obtidos (FIGURAS 130, 

131). Entretanto, a região também apresentou índices de recuo entre os anos de 2003 e 2010, 

dos transectos 1 a 9, possivelmente relacionado à ocupação irregular na área de APP e faixa 

praial (FIGURAS 130 , 132). 

Todas essas análises desenvolvidas pelos métodos EPR (Taxa do Ponto de 

Extremidade) e LRR (Regressão Linear Simples )  evidenciam um forte caráter deposicional 

em direção NW da área pesquisada, coincidindo com os resultados dos estudos desenvolvidos 

nos Capítulos anteriores. 
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A distribuição dos cordões de beachrocks ao longo das praias da Sabiaguaba e 

Caça e Pesca, margem direita e esquerda da desembocadura do rio Cocó, respectivamente, 

apresenta-se como um dos fatores que auxiliam no processo deposicional que ocorre nessa 

região, em razão da redução do poder de erosão das ondas e marés (FIGURAS 132, 133). 

 

 

Figura 130 – Aplicação da ferramenta DSAS na margem esquerda do rio Cocó (Praia do Caça e Pesca).  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 

 

Figura 131 – Taxas de variação da margem esquerda da desembocadura do rio Cocó. (Valores Negativos 
indicam erosão). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 132 – Ocupação antrópica das margens do rio Cocó.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 
** Ponto 3 – UTM – 562723E; 9583091S – 24M. 

** Ponto 4 – UTM – 562519E; 9583441S – 24M. 
 

Figura 133 – Cordão de beachrocks paralelos à linha de costa, Praia da Sabiaguaba. 

 
Fonte: Foto de Lima (2008). 

** UTM – 563321E; 9582317S – 24M. 
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A Tabela 24 e as Figuras 134 e 135 apresentam as variações geomorfológicas das 

unidades geoambientais obtidas pelo mapeamento das imagens do estuário do rio Cocó em 

um período de 35 anos, com base nas imagens remotas dos anos de 1975, 2003 e 2010.  

A faixa praial não sofreu alterações conspícuas durante o período analisado, 

redução de 5,79% em 28 anos, praticamente constante, e um acréscimo de 15,85% em 7 anos. 

Os cordões litorâneos apresentaram um crescimento contínuo, 44,4% entre 1975 e 2003 e 

14,1% de 2003 a 2010. Os depósitos submersos apresentaram uma redução significativa de 

81% no primeiro período (1975 a 2003) e, posteriormente, um aumento considerável de 

48,8% (2003 a 2010). A planície de deflação apresentou acréscimo de 52% em 28 anos e 10% 

em 7 anos. As dunas móveis registraram uma redução expressiva de 94,8%, de 1975 a 2003, 

permanecendo inalterada no segundo intervalo. E, por último, a planície flúvio-marinha 

sofreu alterações pouco significativas, aumento em torno de 11,9% entre 2003 e 2007 e uma 

diminuta redução de 3,6% no último período.  

 

Tabela 24 – Dados das variações espaço-temporais das unidades geoambientais relacionadas à desembocadura 

do Rio Cocó. 

Unidades Geoambientais 

  

Área em Hectares 

 

Ano 

1975 2003 2010 

Faixa de Praia 0.69 0.65 0.77 

Cordões Litorâneos 1.59 2.86 3.33 

Depósitos Submersos 3.46 0.66 1.29 

Planície de Deflação 3.02 6.30 7.00 

Dunas Móveis 6.56 0.34 0.00 

Planície Flúvio-marinha 14.90 16.91 16.30 

Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
 

Figura 134 – Dados das variações geomorfológicas da desembocadura do rio Cocó. 
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Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Figura 135 - Variações geomorfológicas na desembocadura do rio Cocó entre 1975 e 2010. 

 
 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2012). 
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Na região localizada sob as coordenadas UTM 562639 e 9583038, observou-se 

que um banco de areia (depósito submerso) que não aparece na fotografia aérea de 1975 e na 

imagem Quickbird de 2003, surgiu na ortofotocarta de 2010 bem próximo ao cordão litorâneo 

da margem direita. Este banco de areia junta-se ao cordão litorâneo à margem direita da 

desembocadura, gerando o dado positivo de acréscimo (FIGURA 135).  

 

9.3 Considerações e recomendações 

 

Os estuários dos rios Pacoti e Cocó, ao longo do período analisado, no geral, 

apresentaram estreitamento da foz e erosão nas faixas praiais adjacentes. Tal fato está ligado 

aos seguintes fatores: diminuição do fluxo hidráulico dos rios Pacoti e Cocó, devido às ações 

antrópicas impressas às suas margens e canais, tais como o desmatamento da mata ciliar, 

causando intensa lixiviação de suas margens e assoreamento da calha do rio, com o 

surgimento dos depósitos submersos e redução da contribuição do aporte sedimentar advinda 

da bacia hidrográfica, bem como o seu efeito de molhe na faixa de praia; o lançamento de 

grande quantidade de resíduos em seu percurso pela população ribeirinha na área do estuário; 

a ocupação irregular da Área de Preservação Permanente (APP) e a forte ocupação de 

empreendimentos turístico-hoteleiros e condomínios residenciais na área de campo de dunas a 

barlamar, diminuindo a ação de by pass de sedimentos  (FIGURA 136). 

A diminuição da velocidade da água é agravada pelo movimento das dunas em 

direção à região das desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, que se movimentam, 

praticamente, durante todo o ano de sudeste para noroeste, conforme dados e análises do 

monitoramento eólico desenvolvido nesta pesquisa. O assoreamento contínuo por sedimentos 

pode chegar ao extremo de interromper o curso do rio, como ocorreu no rio Limón, na 

Venezuela (MEDINA et al. 2001), que possui duas grandes barragens e, entre os anos de 

1952 e 1992, perdeu completamente a comunicação com o mar. Esse processo poderá 

transformar esses dois estuários em lagoas ou lagunas costeiras.  

Na desembocadura do rio Cocó ocorre um sincronismo entre os cordões litorâneos 

e a planície de deflação, ambos apresentaram um crescimento expressivo e contínuo durante o 

período analisado.  Os cordões litorâneos aumentaram suas áreas em hectares 44,4%, entre 

1975 e 2003, e 14,% , de 2003 a 2010; já a planície de deflação registrou um acréscimo de 

52,06% e 10%, para os mesmos intervalos de tempo. 
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As dunas móveis, ao contrário, registraram uma redução notável, processo 

justificável, já que as duas unidades geoambientais supracitadas são fontes de sedimentos para 

o complexo de dunas. Já na desembocadura do rio Pacoti observou-se uma relação 

diretamente proporcional entre a faixa praial e os depósitos submersos, sugerindo que estes 

bancos funcionam como suprimento de sedimentos para a faixa praial, sendo mobilizados 

pelo fluxo hidráulico, principalmente no período chuvoso. 

 

Figura 136 – Ocupação antrópica e deposição de resíduos sólidos na margem direita do rio Cocó, rua 

Sabiaguaba. 

 
Fonte: Street view – google maps (2013). 

** UTM – 562524E; 9581919S – 24M. 

 

Observou-se, ainda, uma relação direta da sazonalidade climática no avanço das 

dunas e aumento do transporte eólico de sedimentos na região das desembocaduras, durante 

os períodos de estiagem e transição, conforme dados registrados no Capítulo 7, contribuindo 

para a formação dos depósitos submersos, visíveis, principalmente, quando na maré baixa. 

Durante o período chuvoso, ocorre um maior aporte de sedimentos na faixa praial, 

transportados pelo aumento da carga hidráulica fluvial. Entretanto, recomenda-se uma 

investigação multitemporal, decadal e anual, detalhada da influência das mudanças 
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meteorológicas e globais climáticas nesses ecossistemas, relacionando-os também com as 

vazões dos rios Pacoti e Cocó.  

O recuo da linha de costa promoveu a destruição de estruturas fixas construídas na 

região das desembocaduras e o afloramento da rocha matriz, rochas de praia (beachrocks), 

comprometendo a atividade turística nessas praias. 

O uso de ferramentas de sensoriamento remoto mostrou-se como uma estratégia 

eficiente na análise e monitoramento, modificações temporais, das variações geomorfológicas 

das desembocaduras, áreas extremamente dinâmicas. 

Novamente, ressalta-se a importância do desenvolvimento de um zoneamento 

ambiental e monitoramento contínuo dessas unidades geoambientais, no intuito de preservar o 

patrimônio do capital natural, buscando-se um desenvolvimento sustentável para essas 

regiões, por meio de um plano de uso e ocupação, pois, na maioria dos casos, essas ocupações 

estão em desacordo com a lei de uso e ocupação do solo e invadem áreas de terreno de 

marinha. Essas áreas são ícones da beleza cênica do litoral leste da Região Metropolitana de 

Fortaleza, nos quais os princípios comuns da Ecologia e Economia, alocação de recursos e a 

relação custo-benefício podem conviver de uma forma harmoniosa, melhorando a qualidade 

de vida da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 NÍVEIS DE VULNERABILIDADE À EROSÃO DA ÁREA PESQUISADA 

 

A definição do grau de vulnerabilidade, o qual está diretamente relacionado à 

variação da linha de costa, às feições morfológicas, às condições hidrodinâmicas, aos 

processos evolutivos, à estabilidade, à sedimentologia da praia e antepraia e às intervenções 

antrópicas, resultando na delimitação de setores ou células costeiras, é de grande importância 

e aplicabilidade para o gerenciamento e monitoramento costeiro, pautado na intensa dinâmica 

das regiões costeiras e impactos antrópicos impressos às mesmas. 

Neste Capítulo fez-se uso de todos os estudos e análises desenvolvidos nos 

capítulos anteriores, a partir dos quais se pode estabelecer, através da integração dos mesmos 

e aplicação das metodologias descritas no Capítulo 2, o grau de vulnerabilidade físico e os 

processos erosivos das praias monitoradas, conceitos detalhados no Tópico 2.7. 

 

10.1 Indicadores de erosão costeira 

 

Aplicando-se a metodologia desenvolvida por Souza (1997, 2001); e Souza e 

Suguio (2003), integrada por Suguio et al. (2005), vide Tópico 2.6, chegou-se aos indicadores 

de erosão costeira para as praias monitoradas, conforme resultados apresentados no Quadro 

16. 

 
Quadro 16 – Indicadores de erosão costeira das praias monitoradas, municípios de Aquiraz e Fortaleza. 

Indicadores de erosão 

costeira 
(Souza, 1997, 2001b; Souza e 

Suguio, 2003). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

PONTO DE MONITORAMENTO EM AQUIRAZ 

PONTO 1-PORTO DAS 

DUNAS (AQUAVILLE 
RESORT) 

X X X X    X    

PONTOS DE MONITORAMENTO EM FORTALEZA 

PONTO 2- PRAIA DA 

ABREULÂNDIA (COFECO) 

X X X X  X  X    

PONTO 3-PRAIA DA 

SABIAGUAABA 

X  X X    X    

PONTO 4-PRAIA DO CAÇA 

E PESCA 

X  X X    X    

PONTO 5-PRAIA DO 

FUTURO (BARRACA VIRA 

VERÃO) 

X       X    

Fonte: Elaborada pela autora (2013). 
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A praia Porto das Dunas, litoral do município de Aquiraz, enquadrou-se em cinco 

dos indicadores analisados, apresentando maior destaque para os indicadores II e VIII, os 

quais tratam da retrogradação da linha de costa nas últimas décadas, redução da largura da 

praia em toda a sua extensão e da construção e destruição de estruturas artificiais erguidas 

sobre os depósitos marinhos ou eólicos holocênicos que bordejam a praia, a pós-praia, o 

estirâncio e a face litorânea, corroborando com os estudos desenvolvidos por Moura (2013). 

Já as praias analisadas no município de Fortaleza foram divididas em três blocos: 

a) praias da Abreulândia (COFECO), s qual foi enquadrada em seis dos onze indicadores, 

com maior destaque para II e VIII, conforme já descritos; b) as praias da Sabiaguaba e Caça e 

Pesca, estando enquadradas em 4 e 3 indicadores, respectivamente, destacando-se os itens IV 

e VIII, no que diz respeito principalmente às rochas de praia e estruturas artificiais sobre os 

depósitos marinhos e eólicos; e c) a praia do Futuro enquadrou-se em apenas dois indicadores 

aplicados a esta metodologia, referente aos tópicos I e VIII, registrando uma urbanização 

acelerada e desordenada em toda a faixa praial por inúmeras estruturas artificiais, tais como: 

barracas de praia, empreendimentos turístico-hoteleiros, prédios e casas residenciais, clubes 

recreativos e rodovias. 

O litoral da área pesquisada foi também analisado seguindo-se a metodologia 

proposta por Souza (1997, 1999, 2001); Dominguez (1999); Souza e Suguio (2003), integrada 

por Souza et al. (2005), para classificar as praias quanto às causas naturais e antrópicas, 

aplicando-se treze índices (cor laranja) que sintetizam as causas naturais da erosão costeira e 

seus efeitos e processos associados, e sete índices (cor amarela) relacionados às causas 

antrópicas, vide Quadro 17. 

Esses índices apontaram conjuntos de fatores diferenciados para as praias 

estudadas.  A Praia da Sabiaguaba e a Praia do Caça e Pesca, adjacentes às desembocaduras 

dos rios Pacoti e Cocó, e a Praia do Futuro, na porção NW da área pesquisada, não 

apresentam processo de erosão dominante, fato confirmado pelos estudos e análises da 

morfodinâmica costeira de curto e médio períodos, e das variações multitemporais nas 

desembocaduras dos rios supracitados, desenvolvidos nos Capítulos 5, 8 e 9. Ressalta-se a 

forte progradação da linha de costa na Praia do Futuro, principalmente, em função do espigão 

do Titanzinho, e a proteção das praias do Caça e Pesca e da Sabiaguaba pelos cordões 

descontínuos das rochas de praia, dissipadores de energia das ondas incidentes.  

As praias Porto das Dunas e Abreulândia (COFECO) se encontram em processo 

de erosão, registrando-se os seguintes fatores que contribuem para a erosão costeira: praias 

intermediárias, que são mais suscetíveis à erosão, pois possuem maior variabilidade temporal; 
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aporte sedimentar atual ineficiente, redução da largura da praia; efeitos do nível do mar (NM), 

divididos em primários (médio período), caracterizados pelo predomínio da erosão costeira, e 

secundários (longo período), que auxiliam nos estudos sobre os sedimentos, praias subaéreas 

e transporte de sedimentos para o fundo marinho; e a evolução quaternária das planícies 

costeiras (balanço sedimentar de longo prazo negativo). Aponta-se ainda a ocupação da zona 

de pós-praia e dos campos de dunas. 

 

Quadro 17 - Índices de causas naturais e antrópicas de erosão costeira das praias monitoradas, municípios de 

Aquiraz e Fortaleza. 

 

Causas naturais e causas 

antrópicas de erosão 

costeira (SOUZA et al., 

2005) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Total de 

elementos 

condicionantes 

dos processos 

erosivos 

PONTO DE MONITORAMENTO EM AQUIRAZ 

PONTO 1 – PORTO DAS 

DUNAS (AQUAVILLE 

RESORT) 

  

X 

 

X 

  

X 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

  

 

 

X 

 

11 – Muito 

Alto 

 

PONTOS DE MONITORAMENTO EM FORTALEZA 

PONTO 2 – PRAIA DA 

ABREULÂNDIA 

(COFECO) 

  

X 

 

X 

  

 

  

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

  

X 

 

X 

 

10 – Alto 

 

 

PONTO 3 – PRAIA DA 

SABIAGAUABA 

  

X 

 

 

    

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

  

 

  

X 

 

 

 

05 – Baixo 

 

PONTO 4 – PRAIA DO 

CAÇA E PESCA 

  

X 

 

 

    

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

   

 

  

X 

 

 

 

05 – Baixo 

PONTO 5 – PRAIA DO 
FUTURO (BARRACA 

VIRA VERÃO) 

 
 

 
X 

       
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
09 – Médio 

Fonte: Elaborada pela autora (2013). 

 

Em relação aos índices de causas antrópicas, destacam-se principalmente: 

urbanização da orla com destruição de dunas e/ou impermeabilização de terraços marinhos, 

que eliminam os estoques sedimentares da praia e interferem na circulação de correntes 

costeiras, o que acarreta os processos erosivos diretos; retirada de areia de praias e dunas, que 

causam erosão em praias vizinhas (efeito dominó), alterando o balanço sedimentar das 

mesmas; conversão de manguezais, planícies fluviais e lagunares, e áreas inundadas em 

terrenos de urbanização e atividades antrópicas, modificações que causam desequilíbrio no 
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balanço sedimentar; e, por último, tem-se o balanço sedimentar negativo decorrente de 

intervenções antrópicas. 

Por meio do resultado desses indicadores de erosão costeira e da integração dos 

métodos diretos e indiretos, pode-se inferir um índice Muito Alto para a Praia Porto das 

Dunas, Alto para a Praia da Abreulândia (COFECO), Médio para a Praia do Futuro e Baixo 

para as praias da Sabiaguaba e Caça e Pesca.   

 

10.2 Características e vulnerabilidade das células costeiras 

 

Na presente pesquisa foram distinguidos 3 setores, subdivididos em células, num 

total de 5, de acordo com suas características particulares e de ocupação, tomando-se como 

base as metodologias propostas por Dal Cin e Simeoni  (1994) e Projeto Orla 

(BRASIL/MMA, 2006), que à luz dessas discussões foram considerados três graus de 

vulnerabilidade (QUADRO 18): 

 

 Baixo – caracteriza uma praia com pós-praia e estirâncio bem desenvolvido e 

ausência de obras de contenção; 

 Médio – quando a praia apresenta uma frágil estabilidade, com obras de 

fixação no setor de pós-praia; 

 Alto – ausência de pós-praia, reduzido estirâncio e forte presença de estruturas 

de proteção. 

 

A vulnerabilidade da zona costeira pode ser determinada levando-se em conta a 

estabilidade da praia. Assim, associando-se o grau de urbanização e as intervenções 

antrópicas presentes na faixa costeira, a vulnerabilidade pode fornecer uma análise do risco 

presente em cada trecho (DAL CIN e SIMEONI, 1994). 

O Quadro 19 apresenta o resumo do checklist para o Índice de Vulnerabilidade 

(IPV) da faixa litorânea pesquisada, segundo Mallmann e Araújo (2010), inferido por meio 

das cinco categorias analisadas: condições morfológicas, atributos naturais, influência 

marinha, processos costeiros e influência antrópica. A relação entre os intervalos dos valores e 

os graus de vulnerabilidade está representada no Quadro 20. 
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Quadro 18 – Características e vunerabilidade à erosão costeira dos setores que compõem a área pesquisada (segundo DAL CIN e SIMEONI, 1994; Projeto Orla - 

BRASIL/MMA, 2006). 

Setor/Ponto Exposição  Fisiografia e 

Geomorfologia 

Sistemas 

associados 

 Características  Inclinação 

Média do 

Estirâncio 

Vulnerabilidade 

 

SETOR 1 

 

PONTO 01 

PRAIA PORTO DAS 

DUNAS 

(AQUAVILLE 
RESORT) 

 

 

 

 

Alta  

 

 

 

Orla exposta 

 

Campo de dunas, 

foz do rio Pacoti 

e cordão de 

beachrocks 

próximo à foz e  

em alguns 
pontos  isolados 

 

 

Presença de uma zona de pós-praia ocupada por alguns 

condomínios turístico-hoteleiros e residenciais), zona de 

estirâncio desenvolvida e comportamento erosional 

 

 

 

4,8º 

 

 

 

Muito Alta 

 

SETOR 2 

 

PONTO  02 

PRAIA DA 

ABREULÂNDIA 

(COFECO) 

 

PONTO 03 

PRAIA DA 

SABIAGUABA 

 

 

 

 

Média a 

alta 

 

 

 

Média a 

alta 

 

 

 

Orla semi-

exposta a 

exposta 

 

 

 

Orla semi-

exposta a 
exposta 

 

 

 

Foz do rio 

Pacoti, campo de 

dunas e cordão 

de 

beachrocks 

próximo à foz 

 

 

 

Zona de pós-praia pouco ocupada, com presença de berma e 

zona de estirâncio inclinada e tendência predominante 

erosional 

 

Zona de pós-praia com ocupação média, apresentando 

estirâncio bem desenvolvido, com baixa declividade , 

processos costeiros variando de erosional a deposicional, 

tendência ao equilíbrio. 

 

 

 

 

7,2º 

 

 

 

1,6º 

 

 

 

 Alta 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

SETOR 3 

 

PONTO 04 

PRAIA DO CAÇA E 

PESCA 

 

PONTO 05 

PRAIA DO FUTURO 

(BARRACA VIRA 

VERÃO 

 

 

 

 

 

Média a 

alta 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Orla semi-

exposta a 

exposta  

 

 

Orla exposta 

 

 

Foz do rio Cocó, 

complexo de 

dunas e cordão 

de 

beachrocks 

próximo à foz  

 

 

Zona de pós-praia ocupada por estruturas urbanas 

(residências, hotéis e barracas de praia), com zona estirâncio 

curta e tendência progradacional. 

 

Zona de pós-praia totalmente ocupada por estruturas fixas 

(barracas de praia, hotéis e prédios residenciais), zona de 

estirâncio curta e inclinada, tendência progradacional.  O 

bypass costeiro acha-se quase completamente erradicado em 

função da urbanização. 
 

 

 

 

3,0º 

 

 

 

 

 

3,4º 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

 

 

Moderada 

Fonte: Elaborada pela autora (2013). 
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Quadro 19 – Resumo dos índices de causas naturais e antrópicas de erosão costeira das praias monitoradas, municípios de Aquiraz e Fortaleza (segundo MALLMANN e 

ARAÚJO, 2010). 

INDICE DE VULNERABILIDADE DO LITORAL 

Checklist para Índice 

de Vulnerabilidade da 

Costa (Mallman e 

Araújo, 2010) 

Condições 

Morfológicas 

 

Atributos 

Naturais 

 

Influência 

Marinha 

 

Processos 

Costeiros 

 

Influência 

Antrópica 

 

Índice Global de 

Vulnerabilidade 

(IGV) 

% 

Vulnerabilidade 

 

Vulnerabilidade 

PONTOS DE MONITORAMENTO 

PONTO 01 

PORTO DAS DUNAS 

(AQUAVILLE 

RESORT) 

 

3,67 

 

3,29 

 

2,68 

 

1,41 

 

2,32 

 

13,38 

 

47,10 
 

Muito Alta 

PONTO 02 

PRAIA DA 

ABREULÂNDIA  

(COFECO) 

 

2,45 

 

2,32 

 

2,19 

 

3,00 

 

0,89 

 

10,86 

 

38,22 
 

Alta 

PONTO 03  

PRAIA DA 

SABIAGUABA 

 

2,45 

 

2,32 

 

2,19 

 

1,63 

 

0,63 

 

9,23 

 

32,48 
 

Baixa 

PONTO 04 

PRAIA DO CAÇA E 

PESCA 

 

1,73 

 

2,32 

 

1,55 

 

1,63 

 

1,26 

 

8,50 

 

29,93 
 

Baixa 

 

PONTO 05 

PRAIA DO FUTURO 

(BARRACA VIRA 

VERÃO) 

 
2,12 

 
2,32 

 
2,68 

 
0,58 

 
2,32 

 
10,03 

 
35,30 

 

Moderada 

Fonte: Elaborada pela autora (2013). 

 

Quadro 20 – Relação entre os intervalos dos valores e os graus de vulnerabilidade (segundo MALLMANN e ARAÚJO, 2010). 

Intervalo Valor Percentual Grau de vulnerabilidade 

[Valor mínimo – Primeiro quartil (25%)] 9,23 32,48 Baixo 

]Primeiro quartil – Segundo quartil (50%)] 10,03 35,30 Moderado 

]Segundo quartil – Terceiro quartil (75%)] 10,86 38,22 Alto 

]Terceiro quartil – Valor máximo] Muito alto 13,38 47,10 Muito Alto 

Fonte: Elaborada pela autora (2013). 
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10.2.1 Características e vulnerabilidade do Setor 1 (Célula 1) – Praia Porto das Dunas 

 

Este setor, situado na praia Porto das Dunas, Célula 1, limite sudeste da área, à 

frente do perfil P1, foi definido por apresentar uma retilineidade na morfologia do litoral, com 

direção SE-NW (FIGURA 137), com exceção de alguns cordões descontínuos de beachrocks 

paralelos à linha de costa, no estirâncio inferior (FIGURA 111). 

A Célula 1, em frente ao condomínio Aquaville Resort, caracteriza-se pela 

presença de uma zona de pós-praia ocupada por alguns condomínios turístico-hoteleiros e 

residenciais, zona de estirâncio desenvolvida e declividade média de 4,8º (FIGURA 138). 

Observa-se uma área do pós-praia preservada em alguns trechos, fixada por vegetação e 

apresentando, ainda, pequenas acumulações de origem eólica, dunas frontais.  

 
Figura 137 – Localização do Setor 1 e delimitação da Célula 1 (imagem 
Quickbird, 2003). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/retilineidade/
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Figura 138 – Ocupação da zona de pós-praia e zona de estirâncio desenvolvida, Praia Porto das Dunas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2011). 
** UTM – 567017E; 9576391S – 24M. 

 

De uma maneira geral, o Setor 1 revela um comportamento erosional 

predominante, conforme dados apresentados no Capítulo 5  (FIGURAS 66, 67) e como 

mostrado pela análise das linhas de costa referentes ao período de 2003 a 2008 (FIGURAS 

106, 107, 108). A faixa praial deste setor é uma típica orla exposta, apresentando alto grau de 

exposição às ondas e nível de ocupação alto. Associando-se todas as características descritas, 

pode-se inferir um grau Muito Alto de vulnerabilidade à erosão. 

 

10.2.2 Características e vulnerabilidade do Setor 2 – Praia da Abreulândia 

 

O Setor 2 abrange dois pontos monitorados no estudo, Praia da Abreulândia 

(COFECO), Perfil 2, e Praia da Sabiaguaba, Perfil 3, Células 2 e 3, respectivamente 

(FIGURA 139). Apresenta-se exposto a semiexposto às ondas, com nível de ocupação 

variando de baixo a médio, com expressivos índices de erosão para a Célula 2, ao longo do 

trecho estudado, e tendências máximas pontuais de acresção na Célula 3. 
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Figura 139 – Localização do Setor 2 e delimitação das Células 2 e 3 

(imagem Quickbird, 2003). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013). 

 

10.2.2.1 Características e vulnerabilidade da Célula 2 – Praia da Abreulândia (COFECO) 

 

A Célula 2 encontra-se localizada à margem esquerda da desembocadura do rio 

Pacoti, registrando uma forte influência dos processos estuarinos. Apresenta uma zona de pós-

praia pouco ocupada, com presença de berma e zona de estirâncio inclinada, na qual os 

estágios morfodinâmicos dos perfis praiais retratam uma extensão média de 61,82 metros e 

declividade média de 7,2º no período monitorado (FIGURA 140). Registra-se a presença de 

rochas de praia, principalmente próximo à foz do rio Pacoti. 
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Figura 140 – Perfil praial, Praia da COFECO. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 5661633E; 9577818S – 24M. 

 

Esta Célula apresenta um equilíbrio dinâmico para os estudos morfodinâmicos de 

curto período (2010-2011), Figuras 69 e 70, e uma tendência predominantemente erosional 

para um médio período (2003-2010), Figuras 121, 122 e 123. Esse processo, como já 

mencionado, pode tornar-se menos intenso, em razão da ocorrência do cordão descontínuo de 

beachrocks, os quais reduzem o poder erosivo das ondas.  

Estas características conferem à Célula 2 um grau Alto de vulnerabilidade à 

erosão. 

 

10.2.2.2 Características e vulnerabilidade da Célula 3 – Praia da Abreulândia (Sabiaguaba) 

 

Corresponde à Praia da Sabiaguaba, na qual foi desenvolvido o monitoramento do 

Perfil 3, localizada à margem direita do rio Cocó. 

A Célula 3 apresenta o grau de vulnerabilidade Baixo. Isto se deve ao estirâncio 

bem desenvolvido e com baixa declividade (FIGURAS 132, 133). Ocorre a presença de um 
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extenso banco de beachrocks em toda a sua extensão que proporciona um maior 

desenvolvimento da pós-praia e estirâncio (FIGURA 141). 

 
Figura 141 – Cordão de beachrocks, Praia da Sabiaguaba. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562934E; 9583018S – 24M. 

 

As análises efetuadas no Capítulo 9 apresentaram para esta Célula uma feição 

acrescional para os intervalos de 38 anos (1972 a 2010) e de 7 anos (2003-2010), e erosional 

para o período de 31 anos (1972-2003), Figuras 126 e 127. Considerando-se o monitoramento 

de curto prazo, agosto de 2010 a fevereiro de 2011, observou-se uma fase erosional, seguida 

de uma fase acrescional (FIGURAS 71, 72).  

Após a integração de todas as características e fatores analisados, pode-se inferir 

um grau Baixo de vulnerabilidade para esta célula.  

 

10.2.3 Características e vulnerabilidade do Setor 3 

 

Corresponde ao Setor compreendido entre a Praia do Caça e Pesca – Perfil 4, 

caracterizada como uma orla semiexposta a exposta, e Praia do Futuro - Perfil 5, orla exposta, 

localizado na porção noroeste da área de estudo (FIGURA 142). 

Neste Setor, pode-se evidenciar uma tendência generalizada de progradação de 

linha de costa em toda a sua extensão (FIGURAS 116, 117), porém, apresenta um grande 

número de intervenções antrópicas (barracas de praia, hotéis, pousadas e segundas 

residências), alto grau de exposição às ondas e nível de ocupação variando de médio a alto, 
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resultando em um grau de vulnerabilidade variando de Baixo a Médio. Este setor foi 

subdividido em duas células (Células 4 e 5). 

 

Figura 142 – Localização do Setor 3 e delimitação das células de 

vulnerabilidade (imagem Quickbird, 2003). 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2013). 

 

10.2.3.1 Características e vulnerabilidade da Célula 4 – Praia do Caça e Pesca 

 

Esta Célula localiza-se à margem esquerda do rio Cocó, tendo sido definida por 

apresentar influência direta do estuário desse rio. Encontra-se caracterizada por uma zona de 

pós-praia ocupada por estruturas urbanas (residências, hotéis e barracas de praia), com zona 

de estirâncio curta e presença de afloramentos das rochas de praia na zona de espraiamento 

inferior e na porção inicial da zona de surfe (FIGURAS 132, 143).  

 



234 

 

 

 

Figura 143 – Ocupação desordenada da zona de pós-praia e cordão de beachrocks, foz do rio Cocó, Praia do 

Caça e Pesca. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 562519E; 9583441S – 24M. 

 

Apresentou tendência ao equilíbrio para uma análise morfodinâmica de curto 

prazo (2010-2011), Figuras 73 e 74. Já em relação às análises do monitoramento de médio 

período, Figuras 130 e 131, esta Célula não sofreu alterações significativas, apresentando um 

comportamento progradacional.  

Associando-se todas estas características, pode-se inferir um grau Baixo de 

vulnerabilidade para esta Célula. 

 

10.2.3.2 Características e vulnerabilidade da Célula 5 – Praia do Futuro (Barraca Vira 

Verão) 

 

A Praia do Futuro apresenta a zona de pós-praia totalmente ocupada por estruturas 

fixas (barracas de praia, hotéis e prédios residenciais), zona de estirâncio curta e inclinação 

média de 3,4º (FIGURA 144).  
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Figura 144 – Ocupação da zona de pós-praia por barracas de praia, Praia do Futuro - Barraca Vira Verão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2010). 

** UTM – 560664E; 9587099S – 24M. 

 

A curva de tendência do volume de aporte de sedimentos, para o período de curto 

prazo monitorado, apresentou certo equilíbrio para o balanço sedimentar, com tendência 

acrescional (FIGURAS 75, 76), corroborando com os dados para os períodos interdecadais 

analisados no Capítulo 8 (FIGURAS 116, 117). 

Durante o monitoramento eólico realizado na Praia do Futuro (TABELA 14), o 

maior volume de sedimentos foi registrado na zona de pós-praia, entretanto, o bypass costeiro 

acha-se quase completamente erradicado em função da urbanização associada ao crescimento 

da cidade de Fortaleza em direção leste, o que confere um grau de vulnerabilidade Moderado 

à erosão nesta Célula.  

As fontes de suprimento de sedimentos encontram-se todas localizadas a sudeste 

da Célula, como os campos de dunas, sedimentos fluviais dos rios Cocó e Pacoti, grãos 

desagregados dos bancos de rochas de praia, sedimentos da plataforma continental e das 

praias que são mobilizados pelas ondas e transportados pela deriva litorânea, contribuindo 

para o processo acrescional nesta Célula.  
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O Espigão do Titanzinho, implantado no extremo NW desta Célula, interrompe as 

correntes de deriva litorânea, ocorrendo uma acumulação de sedimentos à barlamar da 

estrutura e erosão intensa à sotamar (litoral oeste do estado do Ceará).  

 

10.3 Considerações e recomendações 

 

A avaliação do grau de vulnerabilidade à erosão costeira realizada através da 

associação dos indicadores propostos por Dal Cin e Simeoni (1994), Mallmann e Araújo 

(2010) e Projeto Orla (BRASIL/MMA, 2006), bem como características, dados e análises 

efetuadas nos capítulos anteriores, assinalou um panorama diversificado para os 3 Setores 

pesquisados, relacionado às feições e tipos de uso das Células delimitadas.  

Observou-se que o processo de urbanização está bastante acelerado e ocorre de 

forma desorganizada, sem levar em consideração as características e fragilidades dos 

ecossistemas costeiros, como a ocupação das zonas de bypass, fato que influencia diretamente 

na sazonalidade natural de remoção e deposição de sedimentos arenosos. 

Diversas formas de uso e ocupação do solo, tais como: barramentos dos cursos 

fluviais, supressão da mata ciliar, impermeabilização dos campos de dunas, construção de 

grandes empreendimentos imobiliários, residenciais e turístico-hoteleiros na planície de 

deflação e zona de pós-praia, abertura de vias de acesso, têm resultado no desequilíbrio da 

dinâmica costeira, alterando fortemente o suprimento de sedimentos arenosos para a faixa 

praial. 

Estas áreas necessitam da integração de estudos específicos, os quais possibilitem 

compreender as condições e processos impressos, atualmente, sobre o seu capital natural 

(recursos naturais + serviços naturais), no intuito de buscar soluções para minimizar os 

problemas encontrados decorrentes do mau uso e ocupação, com a finalidade de chegar a um 

equilíbrio ambiental, primordial para o desenvolvimento sustentável aliado ao socioambiental 

e econômico. 

Recomenda-se uma fiscalização mais rigorosa e a implantação de programas de 

monitoramento por parte dos órgãos ambientais sobre esses ecossistemas, no intuito de 

minimizar a pressão sobre o capital natural. Deve-se respeitar as áreas de preservação 

permanente (APPs), principalmente as margens dos rios Pacoti e Cocó, áreas de grande 

importância ao equilíbrio dinâmico costeiro da região. A fiscalização em relação às dunas, 

áreas de preservação permanente, deve ser bem mais rigorosa, já que por lei são áreas não 

edificáveis. Na região pesquisada, pode-se observar que houve danos às mesmas para 



237 

 

 

 

implantação de construções, além da supressão da vegetação protetora e fixadora dessas 

dunas, em alguns casos, chegando-se à supressão total do corpo dunar.  

Nas áreas de preservação ambiental (APAs), a exemplo da APA do rio 

Pacoti, admite-se a construção de unidades multifamiliares, conjuntos habitacionais, hotéis, 

clubes e assemelhados, mediante licenciamento prévio da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE, uma vez que tenha sido precedido da realização de um estudo de 

impacto ambiental, examinadas as alternativas locacionais, avaliadas as suas consequências 

ambientais e indicadas as restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda do 

ecossistema da APA. Porém, deve-se vetar a possibilidade de se construir nas Áreas de 

Preservação Permanente – APP dentro da APA do rio Pacoti. 

As APPs na área de estudo, ao longo dos rios Pacoti e Cocó, devem ser 

especialmente protegidas, pois apresentam a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a biodiversidade e proteger o solo. Os fiscais dos órgãos ambientais, em 

parceria com a comunidade local, devem providenciar as comunicações de crimes ambientais 

ao Ministério Público para serem adotadas as medidas na esfera penal e civil. 

Deve-se impedir a expansão urbana sem um plano de ordenamento territorial, ou 

seja, respeitando as suas fragilidades ambientais, buscando um uso e ocupação pautados nas 

suas potencialidades, sendo necessários levantamentos e pesquisas mais detalhadas quanto a 

esses fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A planície litorânea pesquisada apresenta significativa diversidade de 

ecossistemas, o que lhe confere grandes potencialidades paisagísticas, disponibilidade de 

recursos ambientais e, consequentemente, um rico potencial turístico e imobiliário. Este 

cenário demonstra a urgência da elaboração de estudos específicos para que a ocupação e o 

uso de suas unidades ambientais sejam desenvolvidos de forma sustentável. 

Com a finalização desta pesquisa, observou-se que a sequência e a integração de 

todos os estudos e análises abordados nos Capítulos mostraram-se bastante significativos à 

compreensão do objetivo principal.  

O monitoramento sazonal (período de transição, período de estiagem e período 

chuvoso),  desenvolvido durante um ano, mostrou-se extremamente eficaz nos seus 

resultados, não divergiu dos resultados,  mensais ou bimensais, e análises efetuadas por outros 

pesquisadores na mesma região, áreas circunvizinhas e similares. O estudo aplicou 

abordagens metodológicas distintas, entretanto, uma boa concordância entre os resultados 

obtidos e os setores analisados foi registrada. 

Atualmente esta faixa costeira encontra-se sob um forte estresse ambiental, 

resultado da ocupação urbana acelerada iniciada nas décadas de 70 e 80, consequência do 

aumento do contingente de empreendimentos turístico-hoteleiros, segundas residências, bem 

como a substituição destas por residências de moradia. Esta ocupação deu-se de forma 

desordenada sobre as dunas, faixa praial, principalmente na zona de pós-praia, margens de 

rios e lagoas, alterando o equilíbrio da dinâmica costeira, influenciando na tendência de recuo 

da linha de costa, tudo isso permeado pelo descaso do poder público, associado à falta de 

fiscalização e monitoramento dessas áreas no que diz respeito ao seu ordenamento territorial.  

A área pesquisada encontra-se geologicamente representada por um 

empilhamento estratigráfico composto por dois domínios geológicos: o mais antigo, unidade 

basal, e o mais recente, a planície costeira, na qual são evidenciados depósitos de dois 

subsistemas deposicionais, o continental e o litorâneo ou transicional, com oito unidades 

litológicas. Essas unidades influenciam na dinâmica costeira das praias monitoradas, 

associadas às condições climáticas, configurando as características da área.  

Os aspectos hidrodinâmicos foram caracterizados por meio dos dados de ondas, 

marés e correntes. Os dados modais de ondas revelaram o predomínio do tipo deslizante, 

característica de praias com relevos suaves, corroborando com as variações das declividades 

na face praial, média de 3,58º. A altura das ondas registrada na zona de arrebentação
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 apresentou valor médio de 1,1m para todos os períodos monitorados, média máxima de 1,2m 

e média mínima de 0,9m, demonstrando que a variação da velocidade dos ventos nos períodos 

de alta pluviosidade e de estiagem exerceu uma sutil influência nesse parâmetro 

oceanográfico. Entretanto, vale destacar que durante o período de estiagem a ocorrência de 

ondas mais altas foi mais elevada em relação ao período chuvoso. Os períodos de ondas 

observados durante os levantamentos de campo assumiram um padrão sazonal, apresentou 

períodos menores na estação seca, característicos de ondas tipos sea, e maiores na estação 

chuvosa, representativos de ondas do tipo swell, mínimo 6,1s e máximo de 15,9s, 

demonstrando uma relação de dependência com a sazonalidade do regime eólico. Nos 

períodos de altas amplitudes de marés conjugados com atividades eólicas intensas registrou-se 

um maior ataque das ondas, ocorrendo uma remoção significativa de sedimentos para a zona 

de antepraia, formando bancos e calhas longitudinais. 

A análise dos estágios morfodinâmicos do ambiente praial monitorado, dividido 

em 3 setores, tem como marcos divisores as desembocaduras dos rios  Pacoti e Cocó. O Setor 

1, situado à barlamar da foz do rio Pacoti, caracteriza-se pelo estágio morfodinâmico 

dissipativo, apresentando instabilidade significativa em razão do processo de urbanização 

acentuada e desordenada da zona de pós-praia, reduzindo a ação das ondas e marés . O Setor 

2,  inserido entre as duas desembocaduras dos rios supracitados, apresentou estágios 

dissipativos a intermediários e, por vezes, refletivo. O Setor 3, situado à sotamar das duas 

desembocaduras, tem seus perfis praiais marcados pelo predomínio dos estágios 

intermediários para dissipativos, onde foram registradas as maiores extensões dos perfis 

praiais. 

As desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó exercem uma influência sazonal na 

morfologia dos perfis praiais, e funcionam como fontes supridoras de sedimentos para o 

equilíbrio da dinâmica costeira. Ressalta-se, ainda, a presença dos cordões descontínuos de 

rochas de praia, dispostos paralelamente à linha de costa, e com uma maior representatividade 

junto às desembocaduras, os quais funcionam como importantes barreiras na redução do 

processo erosivo das ondas incidentes sobre a costa. 

A interpretação do balanço sedimentar confirma para os setores um estado que 

busca o equilíbrio entre os processos deposicional e erosional, entretanto com tendência 

erosional para os Setores 1 e 2, e deposicional para o Setor 3.  

Os volumes dos sedimentos envolvidos na dinâmica praial revelaram valores 

maiores para os pontos situados à sotamar das desembocaduras fluviais, Setor 3, associados à 

carga sedimentar transportada pelo fluxo hidráulico e fluvial em direção à costa, oriunda dos 
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sedimentos das fontes supridoras que contribuem, significativamente, para o equilíbrio da 

dinâmica costeira, por meio do transporte e distribuição desse material pelas correntes de 

deriva litorânea na direção SE-NW. A presença do espigão do Titanzinho, localizado no 

extremo NW da área, funciona como uma armadilha de sedimentos, favorecendo a engordada 

dos perfis praiais no Setor 3. 

A análise da variação textural dos sedimentos de praia permitiu constatar o 

predomínio da fração arenosa ao longo dos cerca de 15 km de praia, predominantemente 

compostos de areia média, moderadamente selecionada, entretanto frações mais finas ocorrem 

nas praias do extremo NW e as mais grossas nas porções centrais. Foi evidenciada uma 

redução no tamanho médio dos grãos na direção NW, fato que pode ser explicado pelo 

distanciamento das faixas descontínuas dos beachrocks e desembocaduras fluviais.  

Quanto ao estudo da distribuição longitudinal e transversal do tamanho do grão 

nos subambientes praiais, a coleta de 99 amostras permitiu observar mudanças sazonais em 3 

períodos distintos: chuvoso, transição e estiagem. Esta faixa litorânea desenvolveu praias com 

níveis diferenciados de energia hidrodinâmica, expostas e semiexpostas, protegidas pelas 

faixas alongadas e descontínuas das rochas de praia, os quais diminuem a energia das ondas, 

protegendo as praias da erosão costeira. A análise geral da distribuição dos sedimentos ao 

longo dos perfis registrou que durante o período chuvoso ocorre a predominância dos 

sedimentos mais grossos nas áreas mais afastadas da linha de costa, e os mais finos na região 

subaquosa, ocorrendo uma inversão no período de estiagem. 

A dinâmica sedimentar é caracterizada pela grande mobilidade de sedimentos ao 

longo da praia em resposta à ação das correntes de deriva litorânea, entre a parte emersa e 

submersa, e as variações meteorológicas, apresentando perfis de inverno nos períodos de 

transição e estiagem e perfis de verão no período chuvoso. A presença de bancos e calhas 

longitudinais é uma constante na área, apresentam-se fortemente associados aos períodos de 

transição e estiagem, em razão da ocorrência de ventos mais intensos e ondas de tempestade 

mais frequentes que retiram sedimentos do pós-praia e dunas frontais para a formação dos 

bancos. A declividade média do estirâncio apresenta baixos valores (entre 7,2º e 1,6º). O 

caráter mais dissipativo é observado no extremo NW, associado às condições de alta energia e 

suprimento abundante de sedimentos, apresentando uma tendência fortemente progradante, 

processo corroborado pelas análises e resultados da morfodinâmica de curto e médio período. 

As características granulométricas desta faixa litorânea são fortemente 

condicionadas pela influência dos agentes hidrodinâmicos, eólicos e meteorológicos, 
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associados ao tipo, orientação e localização da praia e a proximidade e tipo da área fonte de 

sedimentos. 

As interpretações dos dados relacionados com as direções que os ventos atingem 

as células do litoral pesquisado, durante os três períodos de amostragem, revelaram uma forte 

tendência de correntes oriundas do quadrante SE (110º - 170º), correspondentes aos ventos 

alísios. Em relação aos valores das velocidades das correntes de ar, três fatos são destacados: 

o desenvolvimento de um gradiente vertical ascendente de velocidade, certa conformidade de 

comportamento das curvas traçadas em alturas diferenciadas e maiores velocidades das 

correntes na zona de pós-praia. O predomínio de menores velocidades foi registrado no mês 

de fevereiro de 2011, com valores inferiores a 5m/s, que refletem a baixa capacidade de 

transporte de sedimentos, com taxa sedimentar nula, correspondente ao período que registrou 

o maior índice pluviométrico.  

As taxas de avanço e recuo da linha de costa, utilizando-se a extensão DSAS e 

integrando dados entre os anos de 1972 e 2010, registraram para o trecho praia Porto das 

Dunas até a margem esquerda do rio Pacoti um estágio erosivo, taxa de variação média de -

3,53m/ano e -17,67m em 5 anos; entre a foz do rio Pacoti e a praia da Abreulândia, índices de 

erosão média de -0,31m/a e -2,18m em 7 anos; da praia da Abreulândia até a desembocadura 

do rio Cocó uma tendência erosional média de -0,07m/ano e -2,59m, em 38 anos, 

caracterizando uma estabilidade nesse setor, provavelmente, devido ao cordão descontínuo de 

rochas de praia paralelo à costa; a Praia do Futuro uma tendência fortemente progradante, 

média de +1,43m/ano e +54,33m, em 38 anos, alimentada pela erosão das praias situadas à 

barlamar e também dos beachrocks localizados nas desembocaduras dos rios Pacoti e Cocó, 

além dos sedimentos transportados pelos mesmos e dos campos de dunas. As areias 

resultantes são transportadas até o espigão do Titanzinho, que impede a continuidade do 

transporte e propicia o intenso acúmulo de sedimentos.  

Evidenciou-se, por meio dos levantamentos, das análises efetuadas e estudos 

comparativos com pesquisas desenvolvidas por outros pesquisadores, na área e em regiões 

circunvizinhas, que a tendência generalizada de déficit de sedimentos está relacionada à 

ocupação indevida e concentrada, principalmente, nas zonas de pós-praia e campo de dunas, 

impedindo o trânsito e aporte de sedimentos supridores desses ambientes.  

A elaboração de uma base multitemporal de imagens de satélite e fotografias 

aéreas em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) favoreceram a 

identificação e compreensão da dinâmica natural e ambiental das áreas analisadas, sendo 

essenciais como subsídio às tomadas de decisões acerca do uso e gestão sustentável desses 



242 

 

 

 

setores. Trata-se de uma importante ferramenta no planejamento e intervenção ambiental, 

sobretudo por indicar facilmente as tendências de recuo e/ou progradação de uma região ao 

longo dos anos. A escala interdecadal é relevante dentro do contexto histórico evolutivo da 

região, já as variações interanuais permitem avaliar a amplitude da extensão retrabalhada em 

curto período.  

Os estuários dos rios Pacoti e Cocó ao longo do período analisado, no geral, 

apresentaram estreitamento da foz e erosão nas faixas praiais adjacentes.  

Todos os fatores descritos e analisados anteriormente condicionaram a evolução 

do litoral pesquisado e foram relevantes para avaliar o grau de vulnerabilidade à erosão 

costeira, a qual assinalou um panorama diversificado para as áreas pesquisadas, relacionado 

às feições e tipos de uso das Células delimitadas. O Setor 1, representado pela Célula 1, Praia 

Porto das Dunas, de uma maneira geral, revela comportamento erosional predominante,  

inferindo-se um grau Muito Alto de vulnerabilidade à erosão. O Setor 2 correspondente à 

Praia da Abreulândia (COFECO), Célula 2, e Praia da Sabiaguaba, Célula 3, com expressivos 

índices de erosão ao longo do trecho estudado e tendências máximas pontuais de acresção, 

registrando uma forte influência dos processos estuarinos e presença das rochas de praia, 

características que conferem um grau de vulnerabilidade à erosão variando de Alto ( Célula 2) 

a Baixo (Célula 3). O Setor 3, localizado entre a Praia do Caça e Pesca (Célula 4) e a Praia do 

Futuro (Célula 5), evidenciou uma tendência generalizada de progradação de linha de costa 

em toda a sua extensão, porém, apresenta um grande número de intervenções antrópicas 

(barracas de praia, hotéis, pousadas e segundas residências),  resultando em um grau de 

vulnerabilidade variando de Baixo (Célula 4) a Moderado (Célula 5). 

Recomenda-se uma fiscalização mais rigorosa e implantação de programas de 

monitoramento por parte dos órgãos ambientais sobre esses ecossistemas, no intuito de 

minimizar a pressão sobre o capital natural. Deve-se respeitar as áreas de preservação 

permanente (APPs), principalmente as margens dos rios Pacoti e Cocó, pois apresentam a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade e proteger o 

solo, áreas de grande importância ao equilíbrio dinâmico costeiro da região. A fiscalização em 

relação às dunas deve ser bem mais rigorosa, na área foram registrados danos para 

implantação de construções, além da supressão da vegetação protetora e fixadora, em alguns 

casos, chegando-se à sua supressão total. Os fiscais dos órgãos ambientais, em parceria com a 

comunidade local, devem providenciar as comunicações de crimes ambientais ao Ministério 

Público para serem adotadas as medidas na esfera penal e civil. Essas áreas são ícones da 

beleza cênica do litoral leste da Região Metropolitana de Fortaleza, nos quais os princípios 
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comuns da Ecologia e Economia, alocação de recursos e a relação custo-benefício, podem 

conviver de uma forma harmoniosa, melhorando a qualidade de vida da população.  

Futuros trabalhos devem realizar sondagens estratigráficas ao longo da planície 

litorânea, para a realização de estudo de associação de fácies e elaboração da coluna 

estratigráfica, buscando-se um estudo morfológico detalhado da área.  A análise de detalhe 

dos sedimentos quanto à morfoscopia e mineralogia, o monitoramento morfodinâmico e 

sedimentológico da faixa praial, a batimetria e faciologia da antepraia e plataforma 

continental interna adjacente, e a realização de estudos prévios (muitas vezes de médio e 

longo prazo) para a construção de obras e empreendimentos costeiros são, também, sugeridos, 

sobretudo em se tratando de ambientes dinâmicos, como é o caso. 

Diante de todo o contexto abordado, a análise do transporte eólico de sedimentos 

mostrou-se uma ferramenta importante para a compreensão da dinâmica eólica e 

morfosedimentar da praia Porto das Dunas e Praia do Futuro, fornecendo dados para subsidiar 

a gestão costeira da área no que diz respeito ao uso e ocupação da faixa litorânea. 

Recomenda-se um monitoramento contínuo para obter-se uma melhor compreensão da 

dinâmica costeira da área em médio e longo prazo, no intuito de se estabelecer limites de 

ocupação e uso da orla. O uso de ferramentas de sensoriamento remoto também se apresentou 

como uma estratégia eficiente na análise e monitoramento das modificações temporais e das 

variações geomorfológicas das desembocaduras, áreas extremamente dinâmicas. 

Uma faixa de terreno de uma dezena até a algumas centenas de metros deve ser 

definida a fim de delimitar a zona costeira a ser protegida, principalmente contra as 

interferências antrópicas. Regulamentações devem ser implantadas e implementadas, assim 

como a sensibilização da comunidade em geral. Dificuldades podem surgir na aplicação das 

normas e no controle das violações.  
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