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RESUMO 

O litoral de Fortaleza é sazonalmente afetado por ressacas do mar que induzem rápidas 

mudanças na morfologia praial e provoca à destruição do patrimônio edificado a 

retaguarda das praias. Tal fato está associado ao galgamento oceânico da estrutura 

urbana limítrofe, que provoca o transpasse de material marinho (água e sedimento) para 

a via urbana. Assim, é necessário monitorar com alta frequência os processos naturais 

que induzem as alterações no ambiente praial e provocam danos físicos as estruturas 

urbanas. Dessa forma, este trabalho buscou analisar a vulnerabilidade costeira em 

função das alterações morfosedimentares e dos galgamentos oceânicos (overtopping) 

impulsionados pelos eventos de alta energia (ressacas do mar) ocorridos na Praia dos 

Diários (Fortaleza, Ceará, Brasil). O método de análise consistiu na delimitação de um 

transecto de aproximadamente 100 m de largura por 85 m de comprimento, onde os 

perfis de praia foram distribuídos com a equidistância de 10 m, totalizando 11 perfis 

monitorados. Além disso, foram avaliados os parâmetros oceanográficos – ondas (Hs, 

Tp, direção), marés (amplitude) e ventos (velocidade e direção). Essas variáveis são 

importantes para o cálculo de alcance máximo das ondas de ressaca do mar (run-up), 

bem como na determinação do parâmetro de Dean (Ω) e o parâmetro de variação 

relativa da maré (RTR) que foram utilizados na descrição da morfodinâmica praial. 

Associado a esses procedimentos também foram coletadas amostras de sedimentos em 

situações hidrodinâmicas distintas. Para efeito de análise comparativa foram utilizados 

resultados de 5 (cinco) experimentos de campo realizados em período de baixa e alta 

energia (com ondas de ressaca). Em condições de baixa energia, a praia apresentou 

maior volume sedimentar resultando no desenvolvimento da berma e no incremento da 

declividade da face praial pela ação direta de ondas do tipo sea. Em alta energia, ondas 

do tipo swell atuaram na suavização da morfologia praial. A dinâmica sedimentar na 

Praia dos Diários não apresentou consideráveis alterações ao longo dos períodos de alta 

e baixa energia. Tal fato está associado à baixa disponibilidade de material sedimentar 

grosso que fica retido ao largo do litoral. Os galgamentos provocaram danos na 

infraestrutura costeira e configurou a formação de uma planície lavada, potencializando 

a vulnerabilidade da área a inundação. O conhecimento científico dos impactos das 

ressacas do mar e dos seus processos associados se mostrou como uma importante 

ferramenta para o manejo e o gerenciamento de litorais turísticos urbanos. 

Palavras-chave: Ressacas do mar, galgamentos, morfodinâmica, dinâmica sedimentar 



 
 

ABSTRACT 

The coast of Fortaleza is seasonally impacted by storm surge that induce rapid changes 

in the beach morphology and causes the destruction of the built heritage at behind of 

them, this could be observed in the study area, where the waves overtopping through the 

wall at neighboring urban structure and reach the main avenue. So, it is necessary to 

monitor high frequency natural processes that induce changes in the beach environment 

and cause damage in urban structures. This study analyzed the coastal vulnerability in 

relation to morphosedimentary changes and overtopping events that occurred in the 

Praia dos Diários (Fortaleza, Ceará, Brazil). The method of analysis consists in defining 

a transect of approximately 100 m wide and 85 m long, where the beach profiles were 

distributed with the same distance of 10 m, a total of 11 profiles monitored. Waves (Hs, 

Tp, direction), tide (amplitude) and wind (speed and direction) were evaluated. These 

variables are important for calculating the maximum range of the storm surge waves 

(run-up) as well as the determination of the Dean parameter and the relative variation of 

the tide (RTR) that were used to describe the morphodynamics of the beach. Associated 

with these procedures also sediment samples were collected at different hydrodynamic 

situations. For the purpose of analysis results of five field experiments conducted in a 

period of low energy and high energy were used. In conditions of low energy, the beach 

had greater sediment resulting in the development of the berm and increasing the slope 

of shore face by the direct action of the sea waves. In high-energy waves swell acted 

smoothing of praial morphology. The sediment dynamics in Praia dos Diários showed 

no significant changes over the periods of high and low energy. This fact is associated 

with low availability of coarse sand that is held offshore. The overtopping caused 

damage to coastal infrastructure and configured to form a washed plain, increasing the 

vulnerability of the area to flood. Scientific knowledge of the impacts of storm surges 

and its associated processes proved as an important tool for management of coastal 

urban tourist. 

Keywords: storm surge, overtopping, morphodynamics, sediment dynamics 
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1. INTRODUÇÃO 

A zona costeira consiste como uma das áreas de maior estresse ambiental a nível 

mundial, estando submetida a fortes pressões por intensas e diversificadas formas de 

uso do solo (GRUBER, 2003). A ocupação desordenada desta zona está em crescente 

aumento contribuindo para a ampliação dos impactos na costa associados 

principalmente a subida temporária do nível do mar durante eventos de alta energia 

(storm surge) (DONNELLY, 2006; MATIAS, 2006). Esse aumento significativo do 

nível do mar costeiro e do nível da água dentro de sistemas semi-abrigados produz 

consequências destrutivas (KRAUS ET AL., 2002; VILA-CONCEJO ET AL., 2006). 

No litoral brasileiro a sobreelevação temporária do nível do mar durante eventos 

de alta energia (ou ressacas do mar), tem apresentado reflexo direto na alteração e 

deterioração da paisagem em determinados segmentos costeiros. Associado a isso, o 

desenvolvimento mal ou não planejado da ocupação do litoral tem ampliado a 

vulnerabilidade costeira a ação energética do mar impulsionando os impactos 

relacionados às ressacas como os galgamentos oceânicos (overwash/overtopping). O 

processo de overwash, característico de regiões menos urbanizadas, configura-se como 

importante mecanismo de sedimentação/erosão em praia arenosas (LEATHERMAN, 

1979). O sobre-passe e transposição de ondas que consubstanciam o processo de 

overwash resultam da combinação entre ondas altas com formação de planícies lavadas. 

Esse evento natural provoca transporte considerável de sedimentos e água para fora das 

cristas de praia não retornando ao lugar de origem (LEATHERMAN, 1979; 

DONNELLY, 2006). 

Em litorais densamente urbanizados, a exemplo da orla de Fortaleza, o 

empilhamento da água junto à costa durante as ressacas do mar provoca o galgamento 

de estruturas rígidas de proteção do litoral, processo também denominando de 

overtopping. A atuação desse processo é geralmente acompanhada de danos na 

infraestrutura, com efeito direto sobre o uso dos recursos costeiros (CIAVOLA et al. 

2011; RODRIGUES, 2009). Além disso, a incidência das ondas de ressaca aumenta a 

capacidade de mobilização sedimentar, deslocando uma considerável quantidade de 

sedimentos ao longo do perfil perpendicular à costa em curta escala de tempo.  

Na Praia dos Diários, objeto de estudo desta dissertação, a mobilização dos 

sedimentos está acompanhada de danos à estrutura física localizada a retaguarda da 
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praia (e.g. calçadão da av. Beira-mar). Nesse contexto são inseridas preocupações 

relacionadas à atuação das ressacas do mar, de forma que este evento ganha destaque à 

medida que seus impactos põem em risco o patrimônio edificado e a atividade turística 

desempenhada no litoral.  

A luz desta discussão a proposta da dissertação baseou-se na análise dos 

impactos associados aos períodos de ressaca do mar e sua influência na vulnerabilidade 

costeira de uma praia urbana do litoral central de Fortaleza. A partir da realização deste 

trabalho foi possível a geração de dados inéditos que irão contribuir para o melhor 

conhecimento da atuação dos eventos de alta energia e a implicação dos impactos 

gerados pelo processo de overtopping em praias urbanas. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

Caracterizar os processos oceanográficos e avaliar a vulnerabilidade costeira de frentes 

urbanas ao impacto de eventos de alta energia, tendo como objeto de estudo a Praia dos 

Diários em Fortaleza, Ceará. 

1.1.2 Específicos 

- Analisar os impactos das ondas (de baixa e alta energia) na mobilidade do perfil praial; 

- Avaliar o impacto das ondas de ressaca na mobilidade dos sedimentos de praia; 

- Determinar o espraiamento máximo (run-up) das ondas de ressaca do mar; 

- Investigar a vulnerabilidade à transposição das ondas de acordo com os valores 

obtidos do run-up. 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Fortaleza possui mais de 30 km de litoral subdivididos em 13 

praias. A área de estudo, compreendida pela Praia dos Diários (Latitude 3°43'27"S / 

Longitude 38°30'6"O) está localizada no litoral central da cidade. A praia em questão é 

caracterizada como um segmento costeiro sitiado por um grande adensamento urbano. 

O objeto de estudo tem a alta praia limitada por um calçadão, que metodologicamente 

funciona como uma crista de praia artificial. O extremo oeste da praia é protegido por 

um enrocamento de 250 m de extensão e limitado por espigão de 290 m, responsável 

por sustentar o Aterro da Praia de Iracema (figura 1). 
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Figura 1 - Localização da área de estudo (Praia dos Diários), com destaque para o transecto da malha 

amostral dos 11 perfis de praia. 

 
Fonte: autoria própria 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 AMBIENTE PRAIAL 

As praias são depósitos de sedimentos, mais comumente arenosos, que por 

apresentar alta mobilidade, se ajustam às condições de ondas e maré atuando como um 

importante elemento de proteção do litoral (MUEHE, 1995). Esse ambiente está sujeito 

à ação de um conjunto de dinâmicas, tanto marinhas (e.g. marés, ondas, correntes) como 

atmosféricas (e.g. vento, pressão etc.). Cada uma dessas forçantes apresenta sua própria 

escala espacial e temporal de ação, gerando uma resposta na praia de acordo com suas 

escalas de variabilidade. 

As praias são delimitadas pelo limite superior do espraiamento até profundidade 

de base da onda, ou seja, o limite em que as ondas ainda atuam ativamente sobre o 

fundo marinho arrastando sedimentos (SHORT, 1984). Dessa forma, os processos 

responsáveis pelo comportamento das praias começam a atuar na base da antepraia que 

representa o limite externo do ambiente praial (CALLIARI et al., 2003). A partir desse 
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limite, são consideradas diversas zonas que compartimentam a praia de acordo com seus 

processos morfológicos e hidrodinâmicos (figura 2). 

Figura 2 – Compartimentação da praia de acordo com fatores morfológicos e hidrodinâmicos. 

 

Fonte: Adaptado de MUEHE (1995) 

Morais (1996) classifica esse ambiente a partir dos seus aspectos morfológicos e 

da influência da maré, compartimentando-o em três zonas: 

a) Zona de pós-praia (backshore): área acima da influência da maré alta e 

que somente é atingida pelas ondas de ressaca ou tempestades ou em 

marés excepcionalmente altas. Possuí como feição característica a berma, 

marcada por elevações planas com mergulho abrupto; 

b) Zona intertidal ou estirâncio: parte da praia que é exposta em maré 

baixa e subsequentemente recoberta pelas águas de maré alta. 

Caracterizada pela face de praia que representa o mergulho suave na 

praia depois da berma; 

c) Zona de antepraia (foreshore): área que está permanentemente coberta 

de água, mas que pode ser em parte descoberta excepcionalmente em 

maré baixa. As barras longitudinais formadas principalmente além da 

quebra de ondas caracterizam essa zona. 

As praias arenosas representam um dos elementos morfológicos mais sensíveis 

às forçantes costeiras, principalmente as ondas, que induzem as alterações 

morfodinâmicas através do deslocamento do estoque de areia no prisma praial (SHORT, 

1999). Considerando a influência dessa variável hidrodinâmica, Komar (1998) 

classificou a praia em três zonas: zona de arrebentação, zona de surf e zona de 

espraiamento. A arrebentação é a área onde as ondas se rompem pela diminuição da 

profundidade e quebram, gerando as zonas de surfe e espraiamento. A zona de surfe é a 
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área situada entre o limite interno da arrebentação e o limite de espraiamento de ondas. 

E o espraiamento é a zona onde ocorre o espalhamento da água do mar, após a 

arrebentação, seguindo declive acima sobre a superfície praial. 

Alterações na praia podem ocorrer com diferentes frequências e envolver 

mudanças no volume e estágio da praia ou em ambos (WRIGHT & THOM, 1978; 

SHORT, 1985; WRIGHT & SHORT, 1983). Sedimentos não consolidados ao longo 

deste ambiente são constantemente mobilizados em função das mudanças na energia e 

direção predominantes das ondas (HARLEY et al., 2009). O deslocamento de material 

no ambiente praial ganha maiores proporções com ocorrência dos eventos de alta 

energia, isto é, ondas mais altas e de maior esbeltez atingem a face de praia e carreiam 

maior quantidade de sedimentos. Em praias adjacentes a áreas urbanas, a atuação desses 

eventos tem o potencial para causar danos significativos à propriedade e a 

infraestrutura, em função do limitado volume sedimentar disponível para a proteção 

dessas praias.   

O conhecimento da dinâmica do ambiente praial, responsável pelo deslocamento 

temporal e espacial de estoque de sedimentos, é importante na determinação dos 

limiares de impactos na costa (DIXON & PILKEY, 1991; SCHWARTZ & BIRD, 

1990). Muehe (2001) destaca que adoção de limites é necessária para orientar ações de 

controle e restrição de atividades que possam desestabilizar o processo de transporte 

sedimentar, tanto eólico como marinho, provocando desequilíbrios no balanço 

sedimentar das praias e consequentemente na estabilidade da linha de costa.  

2.2 DINÂMICA E PROCESSOS COSTEIROS 

2.2.1 Ventos 

O clima constitui uma das mais importantes variáveis controladoras dos 

processos costeiros, dentre os seus elementos merece destaque a variação do regime dos 

ventos (MORAIS et al., 2006). O vento e sua influência na praia alteram o modelado e 

o delineamento das feições costeiras determinando a variabilidade dos tipos de praia 

(PINHEIRO, 2000). Tal fato contribui também no desenvolvimento das dunas frontais e 

na manutenção do estoque sedimentar de dunas mais antigas, localizadas em áreas 

adjacentes as praias. Dessa forma, no litoral do nordeste brasileiro, o vento exerce um 

papel fundamental haja vista a acumulação de dunas e praias arenosas, onde associado 
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aos fluxos hidrodinâmicos tem importante contribuição no transporte sedimentar ao 

longo de todo litoral do estado do Ceará (MORAIS et al., 2006). 

O clima da região do Nordeste do Brasil é regido pela Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), que é uma região de convergência dos ventos alísios dos 

quadrantes NE-SE do Atlântico (AYOADE, 1991). O regime de ventos é fortemente 

sazonal, com baixas velocidades prevalecendo durante a estação chuvosa com 

velocidade média de 5,47 m/s
-1

, e velocidades mais elevadas durante a estação seca com 

velocidade média de 7,75 m/s
-1

 (MAIA et al., 2000). A direção do vento não segue um 

padrão sazonal especifico, apresentando padrões variáveis durante os períodos de março 

e abril (SE/120°-150° a SSE-S/150°-180°), maio a agosto (ENE-E/60°-90° a E-SE 90°-

150°) e setembro a dezembro com ventos predominantes de E-SE (MORAIS et al., 

2006). Cabe destacar que as maiores taxas de velocidade de vento no litoral cearense 

são registradas nos meses de setembro a novembro, onde consequentemente, o 

transporte eólico de sedimento praia-continente/continente-praia também é 

intensificado. 

2.2.2 Ondas 

O estudo das ondas aliado ao conhecimento das condições eólicas da zona 

costeira é de fundamental importância, uma vez que a força motriz por trás de quase 

todo processo costeiro é devido às ondas e ao vento (MORAIS, 1996). Ondas são 

perturbações causadas pelo movimento de energia na superfície de um corpo d’água, 

provocada principalmente pela ação do vento (GARRISON, 2001). A atuação dessa 

variável atmosférica sobre a superfície do mar determina as características da onda 

(altura, período, comprimento, etc), considerando os aspectos como a magnitude, 

duração e a distância de atuação dos ventos. 

O comportamento das ondas depende, principalmente, da relação entre a altura e 

comprimento da onda e a profundidade por onde ela se move (KOMAR, 1998).  A 

interação das ondas com a morfologia do fundo tende a modificar e transformar as 

ondas incidentes em águas rasas. Tal fato também está associado à redução da sua 

velocidade e ao incremento da sua altura na medida em que se aproxima da costa (figura 

3).  
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Figura 3 - Processo de quebra das ondas na costa: (i) Onda sente o fundo quando a água torna-se mais 

rasa do que a metade do comprimento de onda (L/2); (ii) Onda começa a ganhar altura e a perder 

velocidade até o momento em que a sua crista entra em colapso e arrebenta. 

 
Fonte: GARRISON, 2001. 

A arrebentação na praia determina o modo em que a energia da onda é dissipada 

e transformada em turbulência, resultando na geração de correntes e na variação do 

nível médio do mar na zona de arrebentação (BATTJES, 1978). Tais processos 

caracterizam-se como os principais motivos das mudanças que ocorrem na morfologia 

das praias. Existem diversas classificações dos padrões de arrebentação das ondas na 

costa, no entanto todos ressaltam a influência da declividade da praia na determinação 

das quebras de ondas. Davis & FitzGerald (2004) determinam três tipos principais de 

arrebentação: i) Progressiva (spilling): ocorrem em fundos com gradientes baixos; ii) 

Mergulhante (pluging): ocorrem em fundos com gradientes mais elevados; e iii) 

Ascendente (surging): ocorrem em fundos com gradientes altos. 

Quanto ao tipo de ondas, estas podem ser classificadas em: 

a) Sea: ondas irregulares, produzidas e influenciadas pelo vento 

soprando sobre a superfície do mar, dentro do limite do local do 

sistema de ondas. Estas ondas movem-se em várias direções com 

diferentes períodos e comprimentos de onda. Este fato deve-se à 

acentuada variação da direção e velocidade do vento.  

b) Swell: ondas que são propagadas fora do local da ação dos ventos e 

podem deslocar-se ao longo de grandes distâncias sem perda 

significativa de energia. Ao afastarem-se do local de origem são 

uniformes, com grande comprimento, pequena amplitude, e períodos 

superiores a 9s em oceano aberto. Próximo à costa, onde a velocidade 
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do vento diminui, elas podem viajar mais depressa que o vento e 

ganhar altura.  

 Existem diversas teorias de ondas que podem ser utilizadas para representar a 

ação e propagação da onda (STOKES, 1847; AIRY 1845; JEFFREYS, 1924). O uso de 

uma ou outra teoria é condicionado pelo parâmetro de Ursell (URSELL, 1953), que 

relaciona à altura (H), a profundidade (h) e o comprimento da onda (λ), devendo este 

último ser superior à profundidade λ » h. 

A teoria de ondas permite analisar os fenômenos de transformação da ondulação 

em sua propagação desde águas profundas até a praia (JEFFREYS, 1924). Estes 

fenômenos de propagação incluem a refração, a difração e a reflexão de ondas 

(DALRYMPLE, 1984). Tais processos condicionam o fluxo de energia que a praia 

recebe, tanto em magnitude como em direção. Brown et al. (1999), explica que o 

processo de refração ocorre quando as ondas formadas em oceano aberto aproximam-se 

de águas rasas, progressivamente e se reorientam para permanecerem paralelas à linha 

de costa. Morais (1996) ressalta que difração de ondas é o fenômeno em que a energia 

da onda é transferida lateralmente ao longo de uma crista de onda quando encontra uma 

barreira como um quebra-mar, ou promontório. Já a reflexão ocorre quando a onda 

atinge praias com gradientes elevados, ou quando atinge costões rochosos, falésias ou 

estruturas artificiais, gerando uma onda refletida que entra em interferência com outras 

ondas que se aproximam. 

Estudos corroboram que esses processos podem ser verificados ao longo de todo 

o litoral cearense, seja em função da presença de estruturas de proteção, seja atribuída à 

presença de barreiras naturais como falésias e promontórios (MORAIS, 1972; 

MORAIS, 1981; MAIA et al., 1998; PINHEIRO et al., 2003; BEZERRA et al., 2007).  

As ondas que banham o estado do Ceará apresentam grande ocorrência de E com 

direções variando entre os quadrantes E, E-NE e E-SE mantendo uma estreita relação 

com as direções predominantes dos ventos (MORAIS et al, 2006). No primeiro 

semestre há maior frequência de ondas swell, em função da redução da influência dos 

alísios de SE e o aumento de turbulência no Atlântico Norte. MORAIS et al. (op. cit.) 

distingue os tipos de ondas (sea e swell) no litoral cearense, onde ondas acima de 9 

segundos (s) configuram swell e entre 4 e 9s ondas do tipo sea. O autor destaca, com 

base em dados da estação do INPH no Pecém para os anos de 1997 e 1998, que os 
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períodos de onda variam em grande maioria entre 4 e 9s (72%). As alturas significativas 

das ondas atingiram cotas de 0,8 à 1,5m, onde as maiores alturas são observadas no 

primeiro semestre do ano. 

Os principais estudos realizados no litoral cearense que demonstram a influência 

das ondas na transformação da dinâmica ambiental costeira foram desempenhados por 

Pitombeira e Morais (1974), Morais (1980), Meireles e Morais (1997), Maia (1998), 

Meireles (1999), Pinheiro (2000), Pinheiro (2003), Paula (2012) e Lima (2012).  

2.2.3 Marés 

A maré pode ser definida como a subida e descida periódica dos níveis marinhos 

e de outros corpos de água ligados aos oceanos (mares e lagunas), causadas 

principalmente pela atração do Sol e da Lua (SUGUIO, 1992). A ação das marés tem 

um papel relevante na morfodinâmica e hidrodinâmica costeira, ampliando a área de 

ataque das ondas e gerando correntes em estuários, canais lagunares e em águas rasas 

próximas à costa (MORAIS et al. 2006). A sua atuação ao longo da linha de costa se 

manifesta em dois aspectos distintos: na mudança no nível do mar e na geração de 

correntes.  

A mudança no nível do mar devido à ação da maré astronômica (MA) tem 

importantes consequências na morfologia das praias (VALENTINI, 1992). Tal fato está 

associado às modificações substanciais na propagação e no alcance da onda que variam 

continuamente com a batimetria da costa. Com isso os perfis de praias em marés com 

grande amplitude, bem como os estados morfodinâmicos, diferenciam-se daqueles que 

apresentam pequena amplitude de maré. Às mudanças de nível originadas pela maré 

astronômica são ainda acrescidas pela dinâmica atmosférica, tanto pela ação do vento 

como pela pressão atmosférica (RODRIGUES, 2009). Esse incremento no nível da água 

(maré meteorológica - MM) tem um caráter aleatório devido à própria natureza dos 

fenômenos que a geram.  

As correntes de maré são, em determinadas áreas, desprezadas na zona de 

arrebentação devido à sua pequena magnitude em relação às correntes geradas pela 

arrebentação de ondas (THURMAN & TRUJILLO, 1997). Esta circunstância não é 

aplicável, no entanto, às praias próximas às desembocaduras de laguna e estuários, onde 

as correntes de maré são preponderantes (VILA-CONCEJO et al., 2010). Nestas zonas é 



 

26 
 

estabelecido um equilíbrio entre as dinâmicas das ondas e a dinâmica das marés, 

originando morfologias bastante particulares nas praias. 

2.2.4 Correntes 

As correntes litorâneas definem o sentido do transporte dos sedimentos ao longo 

da linha de costa e, consequentemente, atuam na construção de litorais dependentes 

dessa deriva (PASKOFF, 1985). Essas correntes resultam da influência da própria 

quebra de ondas (zona de surfe), tanto no sentido longitudinal como no sentido 

transversal (correntes de ressaca e de retorno), e são intensificadas pela atuação dos 

ventos.  

As correntes longitudinais são formadas pelas ondas que quebram obliquamente 

sobre a praia e são geralmente confinadas a zona de surfe, sendo as principais correntes 

no movimento de sedimentos (MORAIS, 1996). Allen (1972) define que o ângulo de 

incidência das ondas na praia propicia a movimentação de água e material em suspensão 

numa trajetória em zig-zag (swash e backwash), resultando em um transporte paralelo à 

costa. A direção, velocidade e volume desse transporte longitudinal dependem, entre 

outros fatores, do declive da praia, ângulo de quebra da onda, isto é, o ângulo entre a 

crista da onda e a linha de praia e da altura e período da onda, sendo o ângulo e a altura 

da onda os parâmetros predominantes (MORAIS, 1996; MUEHE, 1995). Dependendo 

da intensidade do transporte longitudinal, alterações na dinâmica natural através da 

inserção de obstáculos (e.g. espigões, muros de contenção), podem causar sérios 

problemas de erosão e intensificar alterações na morfologia praial emersa e submersa 

(NEVES & MUEHE, 2008). 

As correntes de retorno correspondem ao movimento de retorno das águas 

acumuladas na costa pelos sucessivos trens de ondas, ocorrendo em áreas de 

convergência de fluxo horizontal da zona de surfe alimentados pelas correntes da deriva 

litorânea (SHORT, 1985). Esse tipo de corrente também está associado à convergência 

de duas correntes de deriva e ao rompimento da morfologia do fundo marinho, a 

exemplo das barras longitudinais, que criam canais por onde grande quantidade de 

massa d’água escoa gerando fortes correntes. Dessa forma, constata-se que esse tipo de 

corrente não é característico em todo tipo de praia. Wright e Short (1983) define que 

essas correntes ocorrem em tipos intermediários de praia, dominada principalmente por 
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circulação na zona de surfe e topografia rítmica. Apesar de representarem um risco para 

os banhistas inexperientes, as correntes de retorno podem ter grande influência no 

processo de transporte de sedimentos para o largo em determinados segmentos 

litorâneos. 

2.2.5 Linha de Costa 

O fenômeno de avanço da linha de costa é frequentemente associado à subida do 

nível do mar que está relacionada tanto ao efeito das mudanças climáticas, como pela 

influência de processos oceanográficos e atmosféricos (RUGGIERO et al, 1997). Essa 

linha de interseção do mar com o continente (SUGUIO, 1992), apresenta elevada 

dinâmica decorrente de respostas a processos costeiros de diferentes magnitudes e 

frequências. Swift (1976 apud MUEHE, 1995) destaca que o deslocamento de uma 

linha de costa é proporcional à taxa de aporte sedimentar (que pode ser negativa), das 

características dos sedimentos (e.g. granulometria), da energia da onda, da inclinação do 

fundo marinho e da amplitude de oscilação do nível médio do mar. 

Em curto prazo, o fator energético das ondas é uma das forçantes que mais atua 

na configuração da linha de costa, intensificado durante os períodos de ocorrência de 

eventos de alta energia (tempestades e marés equinociais associadas às ondas swell). 

Dessa forma, torna-se necessário o mapeamento sistemático da linha de costa e o 

acompanhamento de suas mudanças para prevenção dos riscos e para o planejamento e 

gerenciamento costeiro (MAZZER, 2009). 

2.3 EVENTOS DE ALTA ENERGIA E GALGAMENTOS OCEÂNICOS EM PRAIAS 

URBANAS (OVERTOPPING) 

Os eventos de alta energia (storm surge) estão associados ao aumento anormal 

do nível da água do mar provocada por uma tempestade para níveis superiores ao da 

maré astronômica prevista (Taborda e Dias, 1992; Antunes e Taborda, 2009).  No Brasil 

esse evento, também chamado de ressacas do mar, foi caracterizado por Bitencourt 

(2002) como o aumento do nível do mar provocado pela elevação da maré astronômica 

e/ou maré meteorológica, acompanhado de ondas com amplitude maior que o normal. 

Na região nordeste, mais especificamente para o litoral de Fortaleza, Paula (2012) 

define que as ressacas são originadas, principalmente, pela entrada de ondas de longo 
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período, que provocam a sobreelevação do nível do mar, por meio do empilhamento da 

massa de água junto à costa. 

O empilhamento de água junto à costa pode está associado principalmente à 

ação do vento, da pressão atmosférica e das ondas. Os fortes ventos que atuam 

paralelamente ao continente, acumulam água na zona costeira (wind set up), enquanto 

que a pressão associada a presença de sistemas atmosféricos de baixa pressão, aumenta 

o nível da água (PUGH, 1987). O incremento na altura das ondas também resulta na 

elevação do nível de água na zona de surfe (wave set up), levando à inundação de 

maiores áreas continentais do que em condições normais (BENAVENTE et al., 2006). 

No caso do litoral cearense, a sobre-elevação do nível do mar na costa tem maior 

influência do set up da onda, sendo responsável por alterações morfodinâmicas e 

consequente erosão de praias e dunas, overwash/overtopping e inundação da costa 

(GUERRA et al., 2011, PAULA et al., 2011; LIMA, 2012). 

O processo de overwash (ou galgamento oceânico, termo adaptado para o 

português), característico de regiões menos urbanizadas, foi inicialmente definido como 

a continuação do swash (espraiamento ou o run-up) das ondas sobre as cristas de praia 

(e.g. dunas frontais) na maioria dos terrenos de pós-praia (SHEPARD, 1973). Esse 

evento natural resulta no transporte considerável de sedimentos e água para fora das 

cristas de praia não retornando ao lugar de origem (LEATHERMAN, 1979; 

DONNELLY et al., 2006). O estudo desse processo associado às ressacas do mar, já é 

bastante difundido fora do Brasil. Donnelly (2006), mencionou a ocorrência desses 

eventos ao longo da costa da Austrália, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Espanha 

e USA. Em Portugal este processo natural foi bem descrito por Dias (1999) e Matias 

(2006) ao estudarem o sistema da Ria Formosa. Além desses, tivemos os estudos 

realizados por Rodrigues (2009) e Almeida et al.(2012) na Península do Ancão. 

Já em litorais densamente urbanizados (e.g. litoral da cidade de Fortaleza) o 

mesmo processo de galgamento oceânico, agora de estruturas de proteção, é 

denominado como overtopping. Os riscos relacionados à ocorrência dos galgamentos 

em praias urbanas, caracterizadas por limitada faixa de areia, são ampliados e 

intensificados. As alterações provocadas na morfologia praial em escala de curto prazo 

(horas ou dias) durante as ressacas do mar (ALMEIDA et al., 2012; CIAVOLA et al. 

2007), deixa a costa ainda mais vulnerável ao processo de overtopping e consequente 
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inundação (CIAVOLA et al., 2011). Rodrigues (2009) destaca que a atenuação desses 

eventos frente ao avanço da ocupação no litoral, torna as praias urbanas cada vez mais 

vulneráveis aos riscos gerados pelas ressacas. O overtopping e o run-up das ondas têm 

sido bastante estudados nas últimas décadas principalmente com ênfase em 

investigações experimentais e numéricas (OWEN, 1980; KOBAYASHI, 1987; DE 

WAAL & VAN DER MEER, 1992; DODD, 1998; MORI & COX, 2003; DIDIER & 

NEVES, 2009). Apesar da vasta bibliografia apresentada, no Brasil os estudos que 

relatam a influência das ressacas do mar na evolução costeira, morfológica e nos 

processos de galgamentos e run-up ainda são recentes e escassos (em especial no 

Nordeste brasileiro) (PAULA, 2012). 

Para a análise dos impactos dos eventos de alta energia em costas urbanas e 

semi-urbanas, Sallenger (2000) desenvolveu uma escala de impacto de tempestade com 

base na interação entre processos de tempestade e as feições geomorfológicas. A escala 

considera 4 diferentes regimes que demonstram grande variação nas mudanças de 

magnitude. A escala está baseada em 4 (quatro) parâmetros: RLOW, RHIGH, DLOW e 

DHIGH. O RHIGH e RLOW correspondem, respectivamente, as elevações máximas e 

mínimas do limite do espraio relativo a um Datum vertical fixo. O RLOW representa as 

elevações abaixo da praia submersa. O RHIGH e o RLOW incluem a elevação da maré 

astronômica, a sobre-elevação de tempestade ou (storm surge) e o alcance máximo das 

ondas (wave run-up). O DHIGH e DLOW correspondem, respectivamente a cota da crista e 

base da duna. Em praias urbanas a presença de estruturas de proteção que limitam a 

praia, funciona metodologicamente como a crista de praia. Dessa forma, o DHIGH e 

DLOW correspondem, respectivamente, ao topo (e.g. mureta do calçadão) e a base da 

estrutura (ver mais no ponto 4.4.5). 

A escala de impacto de tempestade tem 4 regimes: regime espraiamento (swash 

regime), regime de colisão (collision regime), regime de galgamento (overwash regime) 

e regime de inundação (inundations regime) (figura 4). Sallenger (2000) agrupou os 4 

regimes em níveis máximos de impactos (tabela 1). 
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Figura 4 - Escala de impactos de tempestade e delineamento dos 4 diferentes regimes que categorizam o 

impacto de tempestade em zonas costeira. 

 
Fonte: PAULA (2012) adaptado de SALLENGER (2000) 

 

 Tabela 1: Escala de impacto de tempestade em praias arenosas. 

Nível de impacto 
Range of 

RHIGH/DHIGH e RLOW/DHIGH 

Regimes e predições nas 

mudanças de praia 

1 RHIGH/DHIGH = 1 para DLOW/DHIGH 
Regime de espraiamento  

(Swash regime) 

2 RHIGH/DHIGH = DLOW/DHIGH para 1 
Regime de colisao  

(Collision regime) 

3 RHIGH / DHIGH>1 e RLOW/ DHIGH<1 
Regime de galgamento  

(Overwash regime) 

4 RHIGH/DHIGH>1 e RLOW/ DHIGH>1 
Regime de Inundacao  

(Inudation regime) 

Fonte: SALLENGER (2000) 

Stockdon et al. (2007) testou a capacidade de resposta da escala de impactos de 

tempestade proposta por Sallenger (op. cit.) para estimar a resposta costeira ao longo de 

um segmento do litoral da Carolina do Norte. Na comparação entre os 4 regimes de 
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tempestade (espraiamento, colisão, galgamento e inundação), o autor evidenciou não 

apenas a mudança no volume da praia com largo regime de galgamento, mas também, o 

caráter permanente dessas mudanças. Estas mudanças na linha de costa foram mais 

evidentes quando a declividade da praia esteve mais íngreme. 

2.4 VULNERABILIDADE COSTEIRA A EVENTOS DE ALTA ENERGIA 

O termo vulnerabilidade apresenta diferentes definições na literatura cientifica, 

no entanto, observa-se que a aplicação do termo sempre se remete à ideia de capacidade 

de adaptação de um sistema físico ou social a um determinado impacto (LINS-DE-

BARROS, 2005). Adger et al. (2004) define que a vulnerabilidade de determinado 

sistema depende do grau de exposição de populações e de sistemas ao impacto físico 

direto de um determinado perigo, e do grau com o qual eles podem absorver e se 

recuperar destes impactos. Utilizando-se do termo vulnerabilidade costeira no sentido 

mais restrito da palavra, Dal Cin & Simeoni (1994) definem que esta é função da 

estabilidade e características morfodinâmicas das praias, classificadas em trechos 

costeiros. Considerando a influência dos eventos de alta energia na zona costeira, 

Coelho (2006) define a vulnerabilidade costeira às ações energéticas do mar (ondas, 

marés, ventos e correntes) como a sensibilidade desses sistemas biofísicos, manifestada 

por alterações hidromorfológicas. 

Para o estudo da vulnerabilidade costeira, a compreensão da relação entre os 

processos nas diferentes escalas temporais é fundamental (LINS-DE-BARROS, 2005). 

Conforme discutido anteriormente, em escala instantânea, a ocorrência de tempestades 

(ressacas) nas zonas costeiras provoca uma série de respostas morfodinâmicas 

impulsivas e subsequentes riscos de erosão (praia e duna), galgamentos (overtopping) e 

inundação (Figura 5).  

Figura 5 - Reação do perfil transversal de praia à ação de ondas de tempestade.  

 
Fonte: Adaptado de LINS-DE-BARROS, 2005 
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O poder destrutivo das ressacas do mar apresenta um grande desafio para a 

gestão costeira, sendo o conhecimento de suas características e consequências de suma 

importância (ALMEIDA et al., 2012). O estudo desses processos e suas implicações na 

vulnerabilidade costeira foram bem descritos por Ferreira (1997), Lameiras et al. (2009) 

e Ramos & Dias (2000) no litoral português. No litoral brasileiro merecem destaque os 

trabalhos realizados por Paula (2012) e Lima (2012) no litoral do nordeste. 

Tendo em vista, o acelerado processo de urbanização somado à dinâmica física 

do litoral e à fragilidade natural dos ecossistemas costeiros, fica evidente a importância 

de estudos sobre a vulnerabilidade costeira nos dias atuais (LINS-DE-BARROS, 2005). 

A análise e classificação da vulnerabilidade e das suas evoluções ao longo do tempo, em 

relação às ações energéticas do mar, são essenciais em termos de ordenamento 

(COELHO, 2006). Conforme destaca Paula (2012), a avaliação dos impactos de 

tempestade em frentes urbanas pode ser representada em um mapa de vulnerabilidade. 

Este produto evidencia uma ferramenta válida para o gerenciamento de riscos e tomada 

de decisão. 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

O município de Fortaleza e áreas adjacentes apresentam três feições geológicas 

distintas: os terrenos cristalinos, o vulcanismo alcalino e a faixa sedimentar costeira 

(MORAIS, 1981). Souza (2009) caracteriza os terrenos cristalinos da cidade como uma 

superfície de aplainamento onde o trabalho erosivo truncou variados litótipos, formando 

uma superfície que varia de plana a suavemente dissecada. Já as rochas vulcânicas 

presentes em Fortaleza são classificadas como rochas intrusivas da mesma natureza que 

as de Fernando de Noronha, tendo uma idade de cerca de 30 milhões de anos 

(ALMEIDA, 2002). A faixa sedimentar costeira é representada pelo Grupo Barreiras, 

coberturas colúvio-eluviais, aluviões, dunas móveis, paleodunas e depósitos de praia. 

Esses ambientes assumem uma posição de importância no que se refere à avaliação do 

meio físico, pois representam os ambientes de maior dinâmica e que mais sofrem 

intervenções.  

No que se refere aos aspectos geomorfológicos de Fortaleza, temos a 

representação basicamente de quatro domínios geomorfológicos: Planície Litorânea, 



 

33 
 

Glacis Pré-Litorâneos, Planícies Fluviais e Maciços Residuais (SOUZA, 1988). Cabe 

destacar dentre estas o domínio da planície litorânea que se prolonga desde a 

desembocadura do Rio Cocó até a do Rio Ceará (aproximadamente 30 km de extensão), 

abrangendo o segmento costeiro da área de estudo. O litoral em questão concentra 

estoque de sedimentos quaternários, desenvolvidos através de processos de acumulação, 

modelados por processos eólicos, marinhos e fluviais (MORAIS, 1996). 

3.2 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

Para definir as características climáticas, temperatura e regime de ventos na 

região de Fortaleza, foram realizadas análises de dados meteorológicos da última década 

(2003-2012) disponíveis no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e na 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(FUNCEME). 

3.2.1 Pluviometria e Umidade do ar 

Localizado na parte do Nordeste Setentrional, o município de Fortaleza, sofre 

grande influência da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, que é o principal 

sistema sinótico responsável pelo estabelecimento da sua estação chuvosa. Este sistema 

atinge sua posição máxima no hemisfério sul em torno do equinócio outonal (23 de 

março), retornando ao hemisfério norte em maio quando o período chuvoso entra em 

declínio (SOUZA, 2009). Aliado a isso, temos ainda a ocorrência de outros sistemas de 

menor escala que ocorrem com frequência na zona litorânea de Fortaleza, a exemplo 

dos efeitos de brisa marítima e terrestre. 

Assim como ocorre na maior parte do Nordeste setentrional, a cidade de 

Fortaleza concentra maior parte do seu regime pluviométrico nos seis primeiros meses 

do ano, o que representa mais de 90% do total precipitado ao longo do ano (SOUZA, 

2009). Cerca de 62% do total anual precipita-se em apenas três meses do ano, no 

trimestre fevereiro/março/abril ou março/abril/maio (MORAIS et al., 2006). Os meses 

mais secos correspondem ao período de agosto a novembro.  

Entre as médias mensais da precipitação em Fortaleza, justamente os meses 

integrantes do segundo semestre (Julho – Dezembro) apresentaram as menores médias, 

com destaque para os meses de Outubro (3,4 mm) e Novembro (5,9 mm). A umidade 

http://www.funceme.br/
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relativa do ar apresenta um padrão de variação semelhante ao da precipitação com 

maiores médias verificadas nos meses de março (80,2%) e abril (82,1%) e variação 

máxima de 18,5% referente aos meses de abril e setembro (gráfico 1).  

Gráfico 1 – Relação entre a precipitação e umidade relativa do ar para a cidade de Fortaleza (período 

2003-2012). 

 

Fonte: Dados INMET (2012) e FUNCEME (2012) 

3.2.2 Temperatura 

Por sua proximidade à linha do equador, as médias climatológicas das 

temperaturas mensais no Ceará, especialmente na faixa litorânea, têm uma amplitude de 

variação anual relativamente pequena (MORAIS et al., 2006). Em Fortaleza essa 

situação concretiza-se pois a temperatura média registrada é de 27,2ºC, enquanto a 

média das mínimas é de 24,6ºC e a média das máximas é de 30,5°C. Os meses de junho, 

julho e agosto apresentam as menores médias de temperaturas, com 26,5°C, 26,7°C e 

26,9°C. A média das máximas é verificada nos meses de novembro (27,7°C), dezembro 

(28°C) e janeiro (27,7°C). Os meses onde são verificadas a menor média de temperatura 

mínima são os meses de julho, agosto e setembro, com 24,1°C, 24°C e 24,17°C, 

respectivamente. Em outubro, novembro e dezembro, verificam-se a média das 

máximas temperaturas com 31,3°C (gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Síntese das temperaturas médias mensais de Fortaleza para o período de 2003 à 2012. 

 

Fonte: Dados INMET (2012) 

3.2.3 Vento 

O principal tipo de vento predominante na cidade de Fortaleza são os alísios, que 

são mais intensos nos quadrantes SE e NE dependendo da atuação da Alta Subtropical 

do Atlântico Sul – ASAS. Maia (1998) ao analisar os dados de velocidade média dos 

ventos para o período de 1993-96, verificou taxas que variaram de 3 a 8,4 m/s com 

direção predominante SE e E. Em estudo posterior, Morais et al. (2006) encontrou a 

mesma tendência de velocidades médias com a análise dos dados da estação 

meteorológica do Aeroporto Pinto Martins para os períodos de 1993–2002 (3 à 8,5 m/s). 

Os maiores valores são registrados entre agosto e novembro e os menores entre 

fevereiro e maio. A variação anual das taxas de velocidade do vento é inversamente 

proporcionais ao ciclo chuvoso, com velocidades mais baixas durante o período de 

chuva e mais elevadas durante o segundo semestre do ano.  

3.2.4 Pressão atmosférica (Patm)  

A pressão atmosférica média em Fortaleza é de 1.009,1 mb apresentando sensíveis 

alterações ao longo do ano. As médias mínimas de pressão são registradas durante a 

quadra invernosa no primeiro semestre, com média de 1.007,9 mb no mês de março. Já 

no segundo semestre (período seco) são registradas a média máximas de até 1.010,9 mb 

no mês de agosto (gráfico 3). Essas variações dos níveis de pressão atmosféricas estão 

associadas à ZCIT que por ser um sistema de baixa pressão atua na diminuição dos 

valores médios da Patm. 
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Gráfico 3 – Síntese das pressões atmosféricas mensais de Fortaleza para o período de 2003 à 2012. 

 
Fonte: Dados INMET (2012) 

3.3 ASPECTOS HIDRODINÂMICOS DO LITORAL 

Na ausência de dados oceanográficos atualizados em Fortaleza utilizou-se dados 

de 60 anos (1948–2008) do modelo wavewatch III para caracterização dos aspectos 

hidrodinâmicos. Além disso, os primeiros estudos hidrosedimentológicos também 

contribuíram na caracterização das forçantes hidrodinâmicas do litoral em questão 

(Pitombeira e Morais, 1974; Morais, 1980; Morais, 1981 e Maia, 1998).  

3.3.1 Onda 

 O clima de ondas definido para o litoral de Fortaleza apresenta consideráveis 

variações sazonais. Morais (1981) verificou um predomínio de ondas do quadrante E-

SE e a ocorrência secundária de ondas de NE. Em estudo mais recente, Maia (1998) 

constatou uma concentração de 95% para as direções entre 75º e 105º, com extremos 

registrando valores mínimos de 17° (Novembro/1991) e máximos de 119º 

(Outubro/1991). 

 No que se refere à altura significativa de onda (Hs), constatou-se que a classe 

com maior frequência (quadrante E-SE) varia de 0,93m a 1,57m, logo acompanhada da 

classe adjacente (quadrante NE) variando de 1,36m a 3,2m (gráfico 4). Ainda foi 

constatado que as ondas de E-SE apresentam menores períodos (5,5s à 9,5s), sendo os 
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maiores verificados nas ondas do quadrante N-ENE (9,3 à 18,5s). Tal fato caracteriza as 

ondas swell de N-NE que ocorrem com maior frequência no primeiro semestre, devido à 

diminuição da influência dos alísios de SE e o aumento a turbulência no Atlântico 

Norte. 

Gráfico 4 – Histograma de frequência da ocorrência de ondas no litoral de Fortaleza. 

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

3.3.2 Maré 

A maré é uma forçante oceanográfica que interfere tanto na morfodinâmica 

quanto na hidrodinâmica costeira, principalmente na ampliação da área de alcance das 

ondas e na formação de correntes próximas à costa. As marés no litoral de Fortaleza 

enquadram-se no regime de mesomarés (amplitude entre 2 e 4 metros) sendo do tipo 

semi-diurna com período de 12,4 h e defasagem média de 50 minutos. Em experimento 

realizado utilizando 14 registros analógicos mensais do marégrafo instalado no Porto do 

Mucuripe no período de maio/1995 a junho/1996, Maia (1998) constatou uma 

amplitude máxima da maré de até 3,23 m, e mínima de 0,75 m. O autor ainda observou 

durante os meses de junho a dezembro há tendência crescente na amplitude das marés 

de quadratura e sizígia, com padrão inverso nos meses de setembro e março. Analisando 
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a série histórica de 60 anos de dados do modelo wavewatch, tal fato é corroborado pelos 

registros de amplitudes máximas de 3,2 m.  

 3.3.3 Correntes 

A corrente resultante no litoral de Fortaleza é devida unicamente à ação constante dos 

ventos, sendo permanentemente orientada na direção noroeste tangida pelo vento de 80° 

(MORAIS, 1980). Morais op. cit. constatou que as velocidades decrescem com a 

profundidade, havendo, no entanto uma zona de maior intensidade a 2 m de 

profundidade, onde alcançam 0,55 m/s; na zona superficial permanece, a maior parte do 

tempo, em 0,4 m/s.  

4 METODOLOGIA 

4.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO 

Como forma de analisar a área de estudo face à vulnerabilidade e os riscos aos 

eventos de alta energia, foram inicialmente realizados levantamentos do estado da arte e 

da base cartográfica do município de Fortaleza. Para isso, foram consultados acervos 

nas bibliotecas da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Instituto de Ciências do 

Mar (LABOMAR/UFC), da Universidade Estadual do Ceará – (UECE), além do acesso 

ao Portal de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) e do ScienceDirect. Outros acervos bibliográficos foram consultados 

junto ao Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO/UECE). 

A base cartográfica pôde ser obtida através de órgãos públicos específicos, como o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado 

do Ceará (SEMACE) e a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza 

(SEUMA).  

4.2 AQUISIÇÃO DE DADOS 

4.2.1 Dados climáticos e hidrodinâmicos 

Os dados de parâmetros atmosféricos (temperatura, pressão atmosférica, 

umidade do ar, precipitação, velocidade e direção do vento) foram obtidos através da 

Estação Meteorológica Automática 304–A/Fortaleza (Latitude -3°8’ S / Longitude -

38°53’ W) pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Meteorológicas (INMET). 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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Além desta, também foram considerados dados de série histórica de pluviometrias 

referentes ao posto de coleta de dados atmosféricos do Campus do PICI/UFC (Latitude -

3°45’ S / Longitude -38°35’ W) pertencente à Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME).  

Os dados relacionados aos parâmetros hidrodinâmicos de altura significativa 

(Hs), direção (°) e período de onda (Tp) para o período estudado (2011 – 2012), foram 

adquiridos através de dados do modelo wavewatch III (v. 3.14) junto ao Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE. O Modelo NOAA 

wavewatch III na sua nova versão, foi desenvolvido pela Marine Modeling and Analysis 

Branch (MMAB) da National Centers for Environmental Prediction (NCEP). O modelo 

possui física suficiente para previsões em ambientes costeiros, incluindo a geração de 

energia, dissipação em função da quebra de ondas e do fundo, e refração de ondas 

(TOLMAN, 1989). A equação utilizada para geração e propagação de ondas é regida 

pelo balanço da densidade de ação espectral (TOLMAN, 2009). O modelo é forçado 

com dados de vento de superfície do modelo Global Forecast System (GFS). A saída do 

modelo inclui vários parâmetros calculados a partir do espectro, assim como também os 

dados do particionamento espectral (wind-sea e swell) para toda a grade. Para área de 

interesse, os dados hidrodinâmicos utilizados se referem a uma grade que cobre a região 

Norte e Nordeste do Brasil com 0,2 graus de resolução que forneceram dados 

detalhados locais. 

Os dados de previsão de maré e cartas de pressão atmosférica ao nível do mar 

foram adquiridos na plataforma da Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, da 

Marinha Brasileira (http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm) referente ao 

Porto do Mucuripe (Latitude 3º42,9’S / Longitude 38º28,3’W). Todos os dados 

anteriormente mencionados foram inseridos e organizados em um banco de dados do 

tipo Dbase (DBF) para posterior realização de interpretação e análise estatística nos 

softwares excel e matlab. 

4.2.2 Experimento de Campo 

Os experimentos de campo foram realizados em uma área piloto, representada 

pela Praia dos Diários, onde foi utilizada metodologia experimental adaptada dos 

estudos realizados por Ferreira et. al., (2010) e Ciavola et. al., (2011) na Praia de Faro 

em Portugal, e mais recentemente adotada por Lima (2012) ao analisar a 

http://www.ncep.noaa.gov/
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/index.htm
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vulnerabilidade aos eventos de alta energia da Praia de Caponga (Cascavel/Ce). A 

adoção da área de estudo seguiu os critérios de escolha de uma praia urbana com 

limitada faixa de praia e que fosse exposta a entrada de ondas de ressaca do mar. 

As campanhas de campo foram realizadas quando da incidência de uma ressaca 

do mar e abrangendo períodos sem a ocorrência do evento, sempre durante marés de 

sizígia, ao longo dos anos de 2011 e 2012. Cabe destacar que os dados referentes ao ano 

de 2011 são dados inéditos que foram coletados durante o último período de graduação 

do mestrando e serviu como critério para as novas coletas realizadas em 2012. As 

coletas do ano de 2012 foram realizadas com o intuito de comparar e verificar as 

alterações da morfodinâmica da área de estudo em relação a 2011. 

No total, foram realizados 5 (cinco) experimentos onde foram levantados dados 

de topografia e de sedimentos durante o período de baixa-mar (Tabela 2). Durante o 

período de preamar, delimitou-se o alcance máximo do espraio da onda (run-up) através 

de marcações com piquetes. Além disso, foram realizados registros fotográficos e de 

vídeos ao longo de todos os experimentos que auxiliaram na caracterização do clima de 

ondas e na compreensão dos processos associados às ressacas do mar. 

Tabela 2: Detalhamento das características dos experimentos realizados durante o período 2011 – 2012. 

Dia 

Amplitude 

máxima de 

maré (m) 

Agitação 

marítima 

Frequência do 

experimento 

18/03 – 23/03/2011 (E1) 3,2* Alta** Diário (Alta Frequência) 

01/08/2011 (E2) 3,1 Baixa Período de uma baixa-mar 

28/09/2011 (E3) 3,2 Baixa Período de uma baixa-mar 

03/08/2012 (E4) 3,0 Baixa Período de uma baixa-mar 

17/09/2012 (E5) 3,0 Baixa Período de uma baixa-mar 

*Dados de maré retirados da DHN (2012) 

**Ondas > 1,5 m = Alta agitação  

Ondas < 1,5 m = Baixa agitação 

Fonte: autoria própria 

Entre os levantamentos de campo, destaca-se o experimento de alta frequência 

realizado ao longo dos dias 18 - 23 de Março/2011 (período com ressacas do mar), com 

exceção do período da noite de 21/03 onde foi constatado problema técnico de 

equipamento. A campanha de campo durou 144 horas consecutivas, ou seja, as 
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medições foram efetuadas ao longo de 6 ciclos completos de maré (antes, durante e 

depois do fenômeno). Dessa forma, foi possível acompanhar de forma detalhada todas 

as mudanças na morfologia da praia, permitindo a compreensão pormenorizada do 

impacto das ressacas do mar nesse ambiente. Vale lembrar que para a realização desse 

trabalho foi imprescindível à participação dos pesquisadores do Laboratório de 

Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO) (total de 10 pessoas).  

Para a realização dos experimentos foi delimitado um transecto de 

aproximadamente 100 m de largura por 85 m de comprimento (totalizando 8.500 m²), 

Nesse transecto os perfis de praia foram distribuídos com a equidistância de 10 m, 

totalizando 11 perfis perpendiculares de monitoramento. Amostras de sedimento foram 

coletadas dentro do transecto, mais precisamente na parte superior da praia, estirâncio e 

antepraia dos pontos P1, P6 e P11 (Figura 6). A coleta do material permitiu a 

caracterização textural dos sedimentos em períodos de alta e baixa energia de ondas. 

Além disso, durante eventos de alta energia foi possível compreender a influência das 

ressacas do mar na mobilidade dos sedimentos. 

Figura 6 - Delimitação do transecto de levantamento dos dados topográficos e sedimentológicos 

realizados durante os experimentos de campo. 

 
Fonte: Imagem Google Earth (2012) 
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Os perfis foram referenciados ao zero hidrográfico da Diretoria de Hidrografia e 

Navegação (DHN) e ao referencial de nível (RN-1 – cota 3,530 m) pertencente à 

Secretaria de Turismo de Fortaleza (Latitude 3°43'26"S / Longitude 38°30'11"W), 

sendo alocados no calçadão da Avenida Beira-Mar. Para sua realização foram utilizados 

um DGPS (Differential Global Positioning System/GTRG2/GLONASS) com precisão 

vertical de 10 mm/1ppm (módulo cinemático) e uma Estação Total (Topcon GTS - 

236W) durante os períodos de baixa-mar. Dados de declividade da praia também foram 

levantados para a realização da classificação dos estágios de praia (Figura 7). 

Figura 7 – Equipamentos utilizados para levantamento de dados topográficos na Praia dos Diários. 

  

  
Fonte: autoria própria 

Em todos os experimentos ainda foi realizada a mensuração do nível de areia 

junto à mureta do calçadão como forma de definir a cota da base da crista da praia 

(DLow) para realização do cálculo do run-up. Para isso, foi utilizada uma fita métrica 

para medir a diferença da altura entre o topo e base da mureta. Vale lembrar que na 

ausência de uma crista natural de praia (e.g. dunas frontais) a mureta do calçadão da 

Avenida Beira Mar funcionou metodologicamente como uma crista de praia artificial 

conforme já discutido anteriormente. Essa estrutura serviu de referência para a 
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caracterização dos galgamentos oceânicos (overtopping) e definição da vulnerabilidade 

da área (Figura 8). 

Figura 8 – Medição da altura da mureta (Hm) para determinação do DLow.  

  
Fonte: autoria própria 

4.3 ETAPA DE LABORATÓRIO 

4.3.1 Análise granulométrica  

As amostras coletadas durante os experimentos seguiram para processamento 

adotando a metodologia de peneiramento proposta por Suguio (1973), sendo secadas, 

quarteadas, lavadas, peneiradas e classificadas de acordo com a escala de Folk & Ward 

(1957).  

Inicialmente ao chegar ao laboratório as amostras foram acondicionadas em uma 

estufa com temperatura média de 60 ºC (Figura 9 - passos 1 e 2). Suguio (op. cit.) 

destaca que o requisito mais importante para o peneiramento é que o material que será 

peneirado esteja constituído de grãos individuais soltos (desagregação prévia), ou seja, 

esteja bem seco. O autor define que em sedimentos cuja umidade superficial se 

apresenta em cerca de 1 a 2%, já estão presentes forças adesivas que interferem no peso 

do grão. 

Após secas as amostras seguiram para o quarteamento (3). Esse é um método 

simples que consiste na divisão da amostra em quatro partes de forma que sejam 

selecionadas frações heterogêneas do material bruto proveniente do campo. Após isso, 

as amostras são lavadas em água corrente com o auxílio de uma peneira de malha 0,062 

mm que proporciona a retirada dos sais e a separação da fração siltosa-argilosa da 

amostra (4). Depois de todo esse processo e após ter sido novamente secada, a amostra 

está pronta para ser peneirada (5). No peneiramento foi utilizado um jogo com 12 

H
m

 

Mureta 



 

44 
 

peneiras possuindo telas com malhas padronizadas que variavam de 4,0 mm a 0,062 

mm (6). As peneiras foram inseridas no agitador eletromagnético do tipo Rot up (marca 

Bertel), que através de vibrações ondulatórias provoca o selecionamento dos grãos nas 

peneiras de acordo com o seu tamanho (7). Posterior a isso, as frações selecionadas em 

cada peneira foram pesadas e registradas na ficha de análise granulométrica (8, 9 e 10). 

Os dados obtidos através do peneiramento foram tabulados e tratados no Sistema 

de Análise Granulométrica (SAG) desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF), sendo classificado pela média padrão, grau de seleção, curtose e assimetria 

apresentada em cada fração granulométrica (11) (Figura 9). 

Figura 9 – Etapas da análise granulométrica dos sedimentos coletados em campo. 

 

Fonte: autoria própria. 

4.4 ETAPA DE GABINETE  

Assim como os dados climáticos e hidrodinâmicos, os dados obtidos durante os 

experimentos de campo foram integrados a um banco de dados do tipo Dbase (DBF). A 
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partir da integralização de todo esse material foi possível à geração do material gráfico 

que compõem os resultados. Como exemplo, foram gerados Modelos Digitais de 

Terreno (MDT), gráficos e tabelas com a caracterização oceanográfica, mapas com a 

classificação textural dos sedimentos e do alcance máximo dos galgamentos retratando 

a vulnerabilidade da área. Para isso foram utilizados softwares de modelagem e 

geoprocessamento, como: ArcGIS 10, GTR Processor, Novatel CDU, Surfer 10, 

Grapher 8, Microsoft Excel e SAG. 

4.4.1 Processamento dos dados topográficos 

As cotas topográficas obtidas em campo através da utilização do DGPS foram 

descarregadas com o software Novatel CDU e processadas através do GTR Processor 

2.8 da Techgeo. No programa foram importados dados da Base (.pdc) e do Rover 

(*.gps), onde foi inserida a altura da elíptica de acordo com a cota do RN onde foi 

alocada a base do equipamento (ponto P1). O sistema de coordenadas utilizado foi o 

UTM/Datum WGS84. Os parâmetros de processamento foram configurados de forma 

que o corte de elevação fosse de 10º, conforme padrão definido pelo software. Após isso 

foi realizado a triangulação e processamentos de dados de forma automática no GTR 

processor onde foram gerados os relatórios e exportados os marcos e coordenadas 

(XYZ). Os dados gerados ainda foram filtrados de acordo com sua precisão. As cotas 

obtidas com a estação total foram corrigidas através dos RN obtidos para os 11 pontos 

de controle. A partir dos dados corrigidos foi possível à geração dos gráficos com os 

perfis perpendiculares à costa.  

4.4.2 Elaboração do Modelo Digital do Terreno 

Os dados processados e corrigidos anteriormente permitiram a geração do 

Modelo Digital de Terreno (MDT) do transecto realizado através do software Surfer 

versão 10.2.601 (32-bit). Os dados já tabulados foram organizados em worksheet 

(planilha) em plano cartesiano X, Y e Z para a geração das curvas de nível. A partir 

disso, os arranjos ordenados de números que reproduzem a distribuição espacial das 

características do terreno (DOYLE, 1978), foram transformados em informações 

gráficas (*grid) utilizando a krigagem como método de interpolação (SIBSON, 1981). 

Após isso, foi possível gerar mapas de contorno e em superfície 3D configurando o 

modelo digital do terreno (Figura 10). 
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Figura 10 – Modelo digital de Terreno (MDT) gerado para a área da Praia dos Diários. 

 
Fonte: autoria própria. 

A partir da geração do MDT foi possível analisar a variação sazonal da 

morfologia praial e identificar as áreas de maior dinâmica sedimentar, através do 

cálculo de volume (taxas de acreção e erosão).  

4.4.3 Volume sedimentar 

A análise do balanço sedimentar de uma praia é essencial para compreensão da 

forma e em qual setor da praia os processos costeiros mais atuam. Além disso, o estudo 

da variação sazonal do volume de sedimentos permite avaliar o equilíbrio morfológico 

da praia. Dessa forma, para analisar o volume sedimentar da área de estudo foi realizado 

o cálculo de volume da grade regular de perfis através do software Surfer 10. Com esse 

cálculo foi determinada as taxas de retirada ou acresção dos sedimentos e realizado o 

balanço sedimentar do transecto de perfis durante os experimentos. 

4.4.4 Estágios morfodinâmicos 

 A morfodinâmica praial é um método de estudo o qual integra observações 

morfológicas e dinâmicas numa descrição mais completa e coerente da praia e zona de 

arrebentação (CALLIARI, 2003). A análise da morfologia das praias permite a 

realização da classificação de diferentes tipos de praia de acordo com a sua forma 

deposicional e seus processos hidrodinâmicos atuantes. Estudos intensivos de 

morfodinâmica foram realizados em praias da Austrália e permitiram a classificação de 

diferentes estágios morfológicos associados a parâmetros hidrodinâmicos 

característicos. Dentre as classificações existentes a mais utilizada distingue seis estados 
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de praia, dois extremos (dissipativo e refletivo) e quatro intermediários, contendo tanto 

elementos refletivos como dissipativos (WRIGHT & SHORT, 1984).   

Dessa forma, para a determinação dos estágios morfodinâmicos da Praia dos 

Diários foram integrados dados de ondas, marés, de sedimento e dos perfis topográficos. 

A relação entre os estágios da praia e as características hidrosedimentares foi 

estabelecida através da classificação Wright & Short (op. cit.), utilizando o parâmetro 

adimensional de Dean (Ω) (DEAN, 1973): 

(1) 

Ω= Hb/Ws.T 

Onde Hb é a altura da onda na arrebentação (m), Ws a velocidade média de decantação 

dos sedimentos (ms
-
¹) e T é o período da onda (s). Os valores de Ws (m/s) foram obtidos 

de acordo com a tabela proposta por Raudkivi (1990). Para isto foram relacionadas às 

informações de temperatura média do ambiente (30ºC), diâmetro do grão e peso 

específico. O parâmetro adimensional classifica as praias com Ω=2 como refletiva, 

entre 2<Ω<5 intermediária e Ω>5 como dissipativa.   

Além disso, foi considerada a relação entre a variação da maré e a altura da onda 

na determinação dos processos da zona de estirâncio e da zona de surfe versus processos 

de deformação de ondas sobre o perfil praial (CALLIARI, 2003). Tal relação foi 

definida pelo Parâmetro Relativo da Maré (RTR), proposto por Masselink & Short 

(1993): 

(2) 

RTR = amplitude da maré/altura da onda 

Onde consideramos a máxima amplitude da maré dos dias dos experimentos e a altura 

de onda na arrebentação. Segundo este índice, praias com RTR <3 são determinada por 

ondas, entre 3<RTR<12 são modificada por marés e com RTR >15 são determinada por 

marés. 
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4.4.5 Determinação do wave run-up 

 Para a elaboração do cálculo do run-up e determinação da vulnerabilidade aos 

galgamentos (overtopping) na Praia dos Diários, considerou-se o DHIGH e DLOW, 

respectivamente, como o topo da mureta do calçadão e a base da estrutura. Em virtude 

da variação do nível de areia entre os experimentos os valores de DLOW também foram 

alterados (figura 11). 

Figura 11 – Adaptação da escala de impactos de tempestade de Sallenger (2000) para a Praia dos 

Diários. 

 
Fonte: Adaptado de PAULA (2012). 

 A determinação do run up da onda é fundamental para caracterização dos 

galgamentos e determinação da vulnerabilidade do litoral a este tipo de processo. Para 

isso, tornou-se necessário a integração de dados dos níveis de maré, sobre-elevação 

meteorológica (storm surge), run-up e set-up das ondas a fim de obter RHIGH e RLOW. O 

run-up máximo dependente da altura e período de onda e da declividade da praia. A 

relação que representa o valor do run-up excedido em 2% (R2) (SALLENGER, 2000), 

foi obtida através da parametrização empírica proposta por Stockdon et al. (2006). 

(3) 

𝑹𝟐 = 𝟏. 𝟏 (𝟎. 𝟑𝟓 𝜷𝒇  (𝑯𝒔𝑳)
𝟏
𝟐 +  

[𝑯𝒔𝑳(𝟎. 𝟓𝟔𝟑 𝜷𝒇
𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟒)]

𝟏
𝟐

𝟐
) 
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Onde βf é o declive da praia (beach slope), Hs é a altura significativa da onda, L é o 

comprimento da onda. O comprimento de onda foi definido pela equação 4: 

(4) 

𝒈𝑻𝟎
𝟐

𝟐𝝅
⁄  

A equação 4 é parametrizada de acordo com a sobreelevação (set-up) induzida 

por onda (0.35 βf (HsL)
½
), o espraio (swash) incidente (0.563 βf

2
) e as ondas 

infragravíticas (infragravity waves) (0,004). Erros de predição podem estar associados a 

mensurações incorretas dos valores extremos de água induzido pelas tempestades 

(RHIGH). Stockdon et al. (2007) define que esses erros na RHIGH podem advir de 

modelagens de ondas e sobreelevação de tempestade, que são requeridas para o uso da 

escala de predição de impactos de tempestade. 

A fim de identificar as áreas vulneráveis ao galgamento os experimentos 

realizados na Praia dos Diários, foram definidos cenários com altura significativa e 

níveis de maré para os diferentes dias dos experimentos. Para isso foi considerado o 

alcance máximo da elevação do run-up (RHIGH), calculado através da equação proposta 

por Sallenger (2000). 

(5) 

𝑹𝑯𝑰𝑮𝑯 = 𝑹𝟐 + 𝛈𝐦𝐞𝐚𝐧 

Onde R2 foi estabelecido pela parametrização empírica proposta por Stockdon et al. 

(2006) e o ηmean (nível médio do mar) que corresponde a soma da maré astronômica e 

da sobre-elevação meteorológica (storm surge). O valor de storm surge para o litoral de 

Fortaleza foi extraído do cálculo realizado em trabalho anterior de Paula (2012) que 

obteve valor médio de 0,32 m. Os valores de RHIGH foram obtidos com base no perfil 

médio (P6) do transecto em função da desconsiderável variação do DLOW. 

4.4.6 Caminhamento do alcance máximo do espraio onda 

 O caminhamento do alcance máximo do espraio da onda foi realizado a cada 

período de preamar dos experimentos com o auxílio de um GPS Garmin 62s. O 

caminhamento se deu ao longo de um trecho de 0,6 km correspondente a Praia dos 

Diários, onde foram contornados os limites máximos do alcance da água, que 



 

50 
 

configuraram em alguns experimentos o overtopping da mureta da Av. Beira mar 

(Figura 12). Os pontos foram processados e plotados no software ArcGis 10 com o 

sistema de coordenada UTM (Universal Transversa de Mercator) e Datum WGS1984. 

Após isso, foram mensuradas a distância do alcance máximo da água durante os dias 

com e sem a configuração de galgamentos.  

Figura 12 – Georreferenciamento do alcance máximo do espraio da onda. 

  

Fonte: autoria própria 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 SITUAÇÃO OCEANOGRÁFICA DURANTE OS EXPERIMENTOS 

A ocorrência das ressacas do mar no litoral de Fortaleza está associada à entrada 

de ondas do tipo swell que atingem a costa principalmente no primeiro semestre do ano. 

Essas ondas de ressaca parecem estar associadas à agitação no Atlântico Norte, 

sobretudo aos eventos tempestivos nos Açores (PAULA, 2012). A intensidade dos 

processos relacionados a esse evento está condicionada a amplitude das variáveis 

oceanográficas que atingem o litoral em questão. Desta forma, o conhecimento do clima 

de ondas, regime de ventos, amplitude de marés e pressão atmosférica é essencial para a 

caracterização da ocorrência dos eventos de alta energia no litoral de Fortaleza. 

5.1.1 Ondas 

Os registros de altura significativa de onda (Hs) obtidos através do modelo 

wavewatch (versão 3.14) para os dois anos sucessivos de monitoramento (2011 – 2012) 

no litoral de Fortaleza nos permitiu identificar consideráveis variações sazonais. A 

altura significativa de onda com maior frequência foi de 0,2 à 1,5 m que correspondem 

a pouco mais de 80% das ondas que incidiram no litoral no período de 2011. Em 

sequência foram identificadas ondas com altura entre 1,5 e 2,3 m que representaram 
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14,5%. As alturas máximas registradas foram de 2,7 à 3 m correspondendo apenas a 

0,55% das ondas ocorridas no litoral (Gráfico 6). 

Gráfico 5 – Histograma de alturas significativas de onda (Hs) verificadas durante o ano de 2011. 

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 Os períodos de onda (Tp) mais predominantes variaram entre 6 e 9 s (70,14%) 

representando a maior ocorrência de ondas do tipo sea (períodos até 9 s) do quadrante 

E-SE, seguido de períodos superiores a 10s com frequência de 18,37%, configurando 

principalmente ondas do tipo swell provenientes do quadrante N-ENE (Gráfico 7). 

Gráfico 6 – Histograma de períodos de onda (Tp) verificados durante o ano de 2011. 

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 A partir da análise do clima de ondas para os dois semestres de 2011, pôde-se 

identificar os maiores registros de Hs que atingiram até 2,8 m durante o mês de 

fevereiro e valores mínimos de até 0,2 m durante o segundo semestre do ano. Registros 

de ondas com até 1,6 m também foram identificados durante o segundo semestre, 
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principalmente na segunda quinzena de Dezembro. Períodos máximos de até 14 s foram 

identificados durante os meses de janeiro, fevereiro e março, período que concentra a 

maior quantidade de ondas do tipo swell. No segundo semestre Tp de até 13 s também 

foram identificados com destaque para o mês de Dezembro (Gráfico 8). 

Gráfico 7 – Médias de altura significativa (Hs) e período de onda (Tp) para o ano de 2011. 

 

 

Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 No ano de 2012, a maior frequência de Hs identificada foi de 0,2 à 1,3 m que 

juntas responderam por mais de 90% das ondas incidentes no litoral de Fortaleza 

durante o período. As alturas significativas registradas entre o intervalo de 1,3 e 1,9 m 

obtiveram a segunda maior frequência com 7,95%. Diferente do intervalo de altura 

máxima registrada no período de 2011 a média das ondas no ano de 2012 registraram 

alturas máximas no intervalo entre 2,1 à 2,3 m correspondendo apenas a 0,27% (gráfico 

9). 
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Gráfico 8 – Histograma de alturas significativas de onda (Hs) verificadas durante o ano de 2012. 

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 A maior frequência do Tp foi registrada no intervalo de 6 a 9 s correspondendo a 

mais de 81%. Os valores máximos registrados variaram entre 10 e 12 s onde juntos 

representaram apenas 3% (Gráfico 10).  

Gráfico 9 – Histograma de períodos de onda (Tp) verificados durante o ano de 2012. 

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 Em relação a 2011, a diminuição de altura e períodos de ondas influenciou 

diretamente na diminuição da intensidade dos eventos de alta energia no período de 

2012. Através da análise do clima de ondas, identificaram-se os maiores registros de Hs 

que atingiram o valor máximo de 2,1 m durante os meses de janeiro e fevereiro. Assim 

como em 2011, o valor mínimo de altura de onda foi identificado também no segundo 

semestre (0,2 m). O Tp máximo identificado foi de 12 s no mês de fevereiro, seguido 

por período de 11,8 s registrado no mês de Dezembro (Gráfico 11). 
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Gráfico 10 – Médias de altura significativa (Hs) e período de onda (Tp) para o ano de 2012. 

 

 

Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

No que se refere à direção de ondas constatou-se uma tendência de direções de 

ondas predominante do quadrante N–ENE durante o primeiro semestre e E–ESE para o 

segundo semestre nos dois anos analisados. Dessa forma, com a presença do molhe do 

Porto do Mucuripe, a praia dos Diários é protegida em parte do ano do impacto direto 

de ondas (E - ESE) e exposta em outro momento (N – ENE - swell). Tal fato evidencia 

a importância da direção de ondas para a configuração e intensidade das ressacas do mar 

no litoral em questão. 

No ano de 2011 foram registradas direções que variaram de 20,32° à 108,73°, 

resultando na direção média de 69,14° (ENE). Já durante o segundo semestre as 

direções variaram de 59° a 118,47°, com média de 94° (E). Durante o ano de 2012, as 

direções variaram de 12° a 115° no primeiro semestre, com destaque para mais de 14% 

das ondas entre 1,2 e 2 m serem provenientes do quadrante N configurando as ondas 

swell registrada durante esse período. Já no segundo semestre a direção de ondas 

apresentou a mesma tendência de 2011, variando entre 52° e 124° configurando em 

maior parte ondas de ESE (Figura 13). Cabe destacar, que os resultados expostos 
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acompanham a tendência dos dados obtidos para o litoral de Fortaleza em trabalhos 

realizados por Morais (1980), Morais (1981) e Maia (1998). 

Figura 13 – Média de altura significativa e direção de onda: i) Primeiro semestre de 2011; ii) Segundo 

semestre de 2011; iii) Primeiro semestre de 2012; e iv) Segundo semestre de 2012. 

  

  

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 Nos monitoramentos realizados durante a ocorrência de ressacas do mar 

podemos constatar um padrão de clima de onda que resultam na maior agitação 

marítima durante o período. Em Março/2011, ondas entre 1 e 1,5 m apresentaram maior 

frequência (54,8%), seguidas de ondas que variaram entre 1,5 e 2,1 m (41,9%). As 

maiores altura coincidiram com os dias em que foram registradas as maiores amplitudes 

de maré (18 – 23 de Março/2011). Tal fato ampliou ainda mais o efeito das ressacas do 

mar ao longo do transecto da praia durante o experimento realizado no período (E1). O 

período de onda médio apresentado durante o mês foi de 10,3 s (onda tipo swell). A 

direção de onda verificada foi em média de 51°, provenientes do quadrante NE – ENE 

(figura 14). 

i) ii) 

iii) 
iv) 
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Figura 14 – Dados de onda para o período de Março/2011: i) Histograma de altura significativa de onda 

(Hs); ii) Altura e direção de onda (°); e iii) Altura, período de onda e amplitude máxima de maré. 

  

 
Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

Apenas para caráter comparativo, considerando o mesmo período para o ano de 

2012 constatou-se que em Março houve o incremento na frequência de ondas de até 1 m 

(+35,48%) e nas ondas entre 1,3 e 1,5 m (+3,2%). A altura máxima de onda registrada 

foi de 1,8 m com período de 11,9 s no final do mês, seguida da altura de 1,5 m e período 

de 11 s. As ondas que atingiram o litoral de Fortaleza durante o período foram 

consideravelmente provenientes do quadrante N (25,2%) (figura 15). 

Figura 15 – Dados de onda para o período de Março/2012: i) Histograma de altura significativa de onda 

(Hs); ii) Altura e direção de onda (°); e iii) Altura, período de onda e amplitude de maré. 
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Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

Comparando os meses característicos da ocorrência dos eventos de alta energia, 

foi possível constatar a diminuição da agitação marítima em Março/2012, com relação 

ao mesmo período de 2011. As causas que influenciaram essa redução média do clima 

de ondas durante as ressacas do mar de 2012 não puderam ser elencadas em virtude da 

escassez de dados observados. Todavia a ocorrência de ondas de até 1,9 m provenientes 

do quadrante N ainda configurou certa intensidade as ressacas do mar no período de 

2012.  

A análise dos parâmetros observados anteriormente permitiu comprovar o 

importante papel das ondas no empilhamento da água junto à costa. Essa sobreelevação 

associada as ressacas do mar no primeiro semestre de Fortaleza, com destaque para os 

meses de janeiro a abril, estão associadas a entrada de sucessivas ondas de maior altura 

e período (wave set-up). Tal assertiva, corroborou as condições de ocorrência das 

ressacas do mar em Fortaleza propostas por Paula et al. (2011), que relacionou a 

ocorrência do evento com um clima de ondas acima da frequência normal (Hs≥1,5 m, D 

45º e Tp≥12s). 

Para os experimentos realizados no segundo semestre dos anos de 2011 e 2012, 

o clima de ondas apresentou um mesmo padrão nos meses de Agosto com alterações 

nos meses de Setembro. No mês de Agosto de 2011 foi registrada maior frequência de 

ondas no intervalo entre 0,2 e 0,6 m (87,1%), com altura máxima do mês atingindo 0,9 

m. O período médio de onda registrado para o mês foi de 7 s. Em Agosto de 2012, o 

intervalo de ondas entre 0,2 e 0,6 m também representaram a maior frequência de ondas 

do mês, correspondendo a mais de 80% das ondas que incidiram no litoral. Durante o 

mesmo período foi registrado ainda um incremento de 6,4% em ondas de 0,6 e 0,9 m 

em relação a 2011. O período médio foi de 6,3 s com período máximo registrado de 7,1 
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s (gráfico 12). As direções de ondas em grande maioria foram provenientes do 

quadrante E–ESE (95° à 125°) durante os dois meses analisados. 

Gráfico 11 – Média de altura significativa (Hs), período de onda (Tp) e amplitude máxima de maré: i) 

Agosto/2011; e ii) Agosto/2012. 

 

 

 

Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 Nos meses de Setembro, podemos notar a diminuição da frequência de ondas 

entre 0,6 e 0,9 m (6,67%) e o aumento da ocorrência de ondas entre 0,9 e 1,2 m (20%) 

no ano de 2012. Para o mesmo mês em 2011 não foram registradas ondas entre 0,9 e 1,2 

m, entretanto houve maior ocorrência de ondas entre 0,6 e 0,9 m (23,3%). A ocorrência 

de ondas maiores em Setembro/2012 pode está associada a maiores velocidades de 

vento registradas durante o período. As direções de onda para os dois períodos 

analisados não apresentaram bruscas alterações, variando entre 95° e 113º (quadrante E 

– ESE). O período médio de ondas também não apresentou grande variação, com valor 

máximo de 9,2 s registrado em setembro/2012 e maior valor médio de 8 s em 

setembro/2011 (gráfico 13). 
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Gráfico 12 – Médias de altura significativa (Hs), período de onda (Tp) e amplitude máxima de maré: i) 

Setembro/2011; e ii) Setembro/2012. 

 

 

 

Fonte: Dados CPTEC/INPE (2012) 

 Na análise dos dados dos experimentos realizados durante o segundo semestre 

dos anos de 2011 e 2012, identificou-se a diminuição nos padrões de clima de ondas em 

relação ao primeiro semestre. A entrada de ondas do tipo swell (períodos superiores a 

9s), apresentaram alguns registros principalmente entre os meses de Setembro e 

Dezembro dos anos analisados. Para o segundo semestre, a sobreelevação do nível do 

mar em períodos de ressacas do mar que possam vir a ocorrer principalmente entre 

Setembro e Dezembro, podem estar associadas ao empilhamento de água na costa 

impulsionado pela ação dos ventos mais intensos (wind set-up). 

5.1.2 Ventos 

Conforme podemos observar anteriormente, os ventos representam uma 

importante variável na configuração dos eventos de alta energia, visto que de acordo 

com sua velocidade, intensidade e direção podem gerar o empolamento e acumulação 

de água sobre a costa, além de alterações nos parâmetros oceanográficos. 

Os dados de velocidade e direção de vento obtidos no INMET e no 

CPTEC/INPE para os anos de 2011 e 2012 nos permitiram identificar o mesmo padrão 
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já apontado em trabalhos anteriores realizados no litoral de Fortaleza (Morais, 1980; 

Maia, 1998; Maia et al., 2000;). Foi confirmado o padrão de um ciclo estacional dentro 

de um período anual marcado por velocidades mínimas do vento durante o mês de 

março e máximas no mês de setembro. A velocidade do vento para área marítima 

adjacente ao litoral de Fortaleza, oscilou entre 2,1 à 9 m/s durante os primeiros 

semestres. Já nos segundos semestres as velocidades atingiram maiores limites 

atingindo valores superiores a 10 m/s. A direção predominante dos ventos constatada 

para ambos os semestres foi de E–SE, com menor ocorrência de ventos de E–ENE 

durante o primeiro semestre dos anos analisados (figura 16).  

Figura 16 – Médias de velocidade e direção de ventos: i) 1° semestre de 2011; ii) 2° semestre de 2011; iii) 

1° semestre de 2012; e iv) 2° semestre de 2012.  

  

  

  
 

Fonte: Dados INMET e CPTEC/INPE (2012) 

 Durante os meses em que foi realizada a análise comparativa dos eventos de alta 

energia, foram registrados valores médios de velocidade do vento de 4,4 m/s (Mar/11) e 

i) ii) 

iii) iv) 
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6,2 m/s (Mar/12). A direção predominante do vento foi de ENE-E em Março/2011 e de 

E para Março/2012, variando entre os quadrantes de ENE–ESE (Figura 17). 

Figura 17 – Médias de velocidade e direção de ventos: i) Março/2011; ii) Março/2012.  

  

 
Fonte: Dados INMET e CPTEC/INPE (2012) 

 Para os meses em que foram realizados os experimentos no segundo semestre 

durante os anos de 2011 e 2012, foram registradas velocidades máximas de 9,5 e 11,7 

m/s nos meses de agosto e de 10 a 11,5 m/s nos meses de setembro. A direção do vento 

não apresentou consideráveis variações entre os anos analisados, apresentando uma 

direção constante do quadrante E-ESE (101° à 145°). 

Considerando os anos analisados de 2011 e 2012, foram registrados menores 

valores de velocidade do vento durante o ano de 2011, principalmente durante o 

segundo semestre. Tal fato pode justificar o registro de ondas de maior altura em 

setembro/2012 em relação ao mesmo mês no ano de 2011. Conforme constatado por 

Maia (1998) a partir de dados registrados na região metropolitana de Fortaleza, podem 

ser observados períodos anômalos de velocidade de vento com valores superiores a 

média climática da região em função da influência de fenômenos climáticos.  

5.1.3 Marés 

As marés configuram-se como outra importante forçante oceanográfica na 

intensificação dos eventos de alta energia, contribuindo na elevação do nível da água e 

no incremento do alcance máximo das ondas na costa. Tal situação é potencializada 

quando da coincidência de marés equinociais e de sizígia, principalmente nos meses de 

março e setembro, onde os efeitos destrutivos das ressacas do mar podem ser ampliados. 

i) ii) 
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Os experimentos de coleta de dados foram observados sempre na ocasião de 

marés de sizígia (ver mais subitem 4.2.1) devido a maior amplitude e influência na 

hidrodinâmica e morfodinâmica do perfil praial. Além disso, a maior exposição da faixa 

de praia durante esse tipo de maré permitiu a melhor compreensão das rápidas 

alterações da morfologia da praia durante as ressacas do mar. Durante o experimento 

realizado na ocorrência das ressacas do mar, registraram-se amplitudes máximas de até 

3,3 m em Mar/2011. As maiores amplitudes de maré associada a maior agitação 

marítima registrada durante o experimento de 2011 (ver mais subitem 5.1.1), 

corroboraram as rápidas alterações verificadas na morfodinâmica de praia durante o 

período (ver mais item 5.2).  

As marés de sizígia monitoradas para os períodos do segundo semestre dos anos 

de 2011 e 2012, apresentaram amplitudes que variaram de 3 a 3,2 m. Cabe destacar que 

o limite máximo foi registrado em setembro/2011 (3,2 m) sendo caracterizado como 

maré equinocial. Entretanto, não foram configurados episódios de ressacas do mar 

durante o dia monitorado, conforme ocorrido nos experimentos de campo do primeiro 

semestre. Tal fato está associado à baixa agitação marítima do período caracterizado 

pela entrada de ondas do tipo sea. 

 5.1.4 Pressão Atmosférica 

A sobreelevação do nível do mar durante os eventos de alta energia referem-se à 

subida temporária do nível da água devido à existência de condições meteorológicas 

anómalas, tais como variações no campo da pressão atmosférica e/ou da ação de ventos 

fortes e prolongados (ANTUNES e TABORDA, 2009). Dessa forma, o entendimento 

da variação da pressão atmosférica na superfície do mar é essencial para determinar a 

influência dessa variável na configuração dos eventos de alta energia. 

O principal sistema que atua na variação da pressão atmosférica do litoral 

nordeste brasileiro é a ZCIT, caracterizada por ser um sistema de baixa pressão que atua 

próxima ao equador. A movimentação e intensidade deste sistema estão associadas à 

temperatura da superfície do mar que quando quente no atlântico subtropical N (0 à 20°) 

forma fortes ventos que bloqueiam sua migração para baixas latitudes do hemisfério sul 

(XAVIER, 2001). Geralmente durante o primeiro semestre do ano a ZCIT migra em 

direção às baixas latitudes do hemisfério sul, retornando para o hemisfério norte a partir 



 

63 
 

de maio. Essa observação pôde ser confirmada através da análise das penteadas da ZCIT 

demonstrada na figura 18. 

Figura 18 – Pentadas da ZCIT para os meses de Março e Maio durante os anos de 2011 e 2012.  

ZCIT - Março/2011 ZCIT - Maio/2011 

  

ZCIT - Março/2012 ZCIT - Maio/2012 

  

Fonte: FUNCEME (2012) 

 Por se tratar de um sistema de baixa pressão, no período em que a ZCIT 

encontra-se nas baixas latitudes do hemisfério sul (principalmente durante os meses de 

fevereiro e março), são registradas diminuições na pressão atmosférica sob a superfície 

do mar. Entretanto, no período analisando com as ressacas do mar essas variações não 

ultrapassaram 4 mb, fato que não representa grande influência para a expansão 

temporária do nível da água (sobreelevação) no litoral de Fortaleza. No mês de março 

dos anos de 2011 e 2012, a pressão atmosférica sobre a superfície do mar apresentou a 

mesma tendência média de 1012 mb. Já nos meses do segundo semestre (agosto e 

setembro) esse valor aumentou para o padrão de 1016 mb (Figura 19).  
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Figura 19 – Cartas de pressão ao nível médio do mar. i) Março/2011; ii) Setembro/2011; iii) Março/2012; 

e iv) Setembro/2012.  

  

  

Fonte: DHN (2012) 

Durante o período de Março/2011 a ZCIT ondulou sobre o Atlântico entre 3°N e 

1ºN. Em Março/2012 a ondulação da ZCIT atingiu as baixas latitudes do hemisfério sul 

oscilando entre 1°N e 3°S. Para os meses do segundo semestre dos anos analisados o 

sistema apresentou a mesma tendência oscilando entre 9°N e 6°N, ou seja, em área mais 

distante do litoral nordeste brasileiro.  

Em geral, com a análise dos dados expostos podemos compreender que a 

sobreelevação do nível do mar durante as ressacas que atingiram o litoral de Fortaleza 

no primeiro semestre dos anos de 2011 e 2012 foram forçadas exclusivamente pela 

entrada de ondas swell. 

 

i) ii) 

iii) iv) 

ZCIT 

Fortaleza 
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5.2 ALTERAÇÕES MORFOSEDIMENTARES NA FAIXA DE PRAIA 

A praia pode apresentar durante a ocorrência de eventos de alta energia 

alterações na sua morfologia em escala de horas ou dias, onde são configurados tanto 

processos erosivos quanto de acumulação de sedimentos. Essa proposição foi 

identificada ao longo dos monitoramentos realizados durante a ocorrência das ressacas 

do mar na Praia dos Diários em 2011. Em período de baixa energia a morfologia da 

praia foi alterada com o desenvolvimento da morfologia berma e o incremento no 

volume da praia.  

A combinação entre os parâmetros oceanográficos (ondas, corrente e maré) e 

atmosféricos (ventos) resultaram no transporte de material entre o perfil emerso e 

submerso da praia, descobrindo e recobrindo sedimentos com diferentes texturas. As 

condições oceanográficas e atmosféricas para os dias analisados foram expostas na 

tabela abaixo (tabela 3). 

Tabela 3 – Parâmetros hidrodinâmicos e atmosféricos observados durante os experimentos realizados. 

Experimento 
Agitação 

marítima 

Onda Ampl. 

Maré 

(m) 

Vento 

Hs (m) Tp (s) Dir. (°) 
Vel. 

(m/s) 
Dir. (°) 

E1 18/03 

Alta energia 

1,6 10 39 3,1 3,8 71 

E1 19/03 2 12 45 3,1 4,2 73 

E1 20/03 1,8 13 51 3,2 4,6 78 

E1 21/03 1,7 12 58 3,2 4,9 80 

E1 22/03 1,7 11 53 2,9 4,8 75 

E1 23/03 1,5 10 61 2,6 6,0 79 

E2 

Baixa 

energia 

0,6 7 95 3,1 5,1 110 

E3 0,8 6 102 3,2 6,0 102 

E4 0,7 6 120 3,0 5,8 144 

E5 1,1 7 109 3,0 6,6 110 
 

Fonte: Dados INMET e CPTEC/INPE (2012) 

 5.2.1 Alterações Morfodinâmicas 

5.2.1.1 Experimento em alta energia de onda 

Conforme validado no tópico anterior, as condições que configuram os eventos 

de alta energia no litoral de Fortaleza puderam ser definidas por um clima de ondas 

médio de Hs>1,5 m e Tp>12 s. A praia dos Diários apresentou durante os experimentos 

realizados na ocorrência dos eventos de alta energia (E1) moderada dinâmica resultante 
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das fortes ondas que incidiram no perfil praial apresentando não apenas uma tendência 

de perda, mas também de acúmulo. A morfologia da praia ao longo do experimento foi 

configurada por um estirâncio bem desenvolvido que chegava a alcançar à base da 

mureta do calçadão a beira-mar (pontos P6 à P11) e por uma morfologia mais 

significativa na parte superior da praia (entre P1 e P5). No decorrer dos dias de 

monitoramento (18/03 à 23/03/2011) as alterações na morfologia de praia foram notadas 

principalmente na face de praia e no estirâncio do transecto (Figura 20).  

Figura 20 – Perfis topográficos do transecto de 11 perfis perpendiculares à linha de costa na Praia dos 

Diários, evidenciando as alterações na face de praia. 
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Fonte: autoria própria 
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Em relação às alterações morfológicas identificadas em escala de horas, ou seja, 

entre o período da manhã (M) e noite (N) dos dias monitorados, foram verificadas 

visíveis alterações. No dia 18/03 (antes do evento de alta energia) as sensíveis alterações 

ficaram mais restritas a parte superior da praia que fica próximo à mureta de proteção. 

Pôde-se constatar principalmente um rebaixamento de mais de 0,80 cm na face de praia 

do P5 (N) e a retirada de material junto à mureta entre P6 e P11. A retirada desse 

material no perfil foi associada ao regime de refluxo da onda (backwash) ao atingir a 

base da mureta. Ainda foi considerado que à suave inclinação da praia no sentido do P5 

à P11 pode ter intensificado o transporte transversal de sedimentos no perfil. Além 

disso, foi verificado o acúmulo de material na antepraia entre os pontos P2 e P5. Esse 

acúmulo está associado aos sedimentos que foram retirados da parte superior da praia e 

que ficaram retidos pelos beach rocks presentes na zona limite do transecto (Figura 21). 

Figura 21 – Variação morfológica durante o dia 18/03/2011. i) Modelo Digital de Terreno (MDT) - 

18/03 M; e ii) MDT – 18/03 N com indicação de P5 e inclinação no sentido de P11. 

  
Fonte: autoria própria 

 No dia 19/03 também podemos observar a diminuição do volume na parte 

superior da praia de P1 à P5 (retirada) e de P7 à P10 (acresção). Apesar da existência de 

um alinhamento de beach rock que atua na dissipação da energia de ondas e configura 

menor energia entre o intervalo P1 e P4, a entrada de ondas de 2 m associada à maré de 

3,1 m foi suficiente para modificação dos pontos protegidos pela estrutura. Dessa 

maneira, a atuação das ondas de ressaca provocou o transporte de material da parte 

superior da praia para o estirâncio (Figura 22). Todavia, a acumulação de material foi 

registrada em maior quantidade na parte superior do perfil P10. O perfil foi escavado 

junto à mureta de proteção sendo recuperado a partir da preamar do período da tarde. As 

modificações na morfologia praial ocasionaram a redução do declive da face de praia 

dos perfis em até 3°.  

 

i) ii) 
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Figura 22 – Variação morfológica durante o dia 19/03/2011. i) MDT - 19/03 M com destaque para a retirada 

de material na alta praia (P9 – P11); e ii) MDT – 19/03 N retirada de material da alta praia de P1 e P5. 

  
Fonte: autoria própria 

  No terceiro dia do experimento (E1 - 20/03) foi observada a remoção de material 

do perfil emerso com maiores taxas verificadas na porção superior da praia (entre P4 e 

P11) e no estirâncio do transecto de perfis. As condições de agitação marítima 

observada (Hs=1,8; Tp>13; Maré=3,2) propiciaram o alcance da onda a setores mais 

altos da praia assim como verificado no dia anterior. O material retirado do perfil 

emerso também deslocou-se para a camada limite do transecto (80 – 85 m) e para zona 

submersa. A presença dos beach rocks na faixa submersa adjacente ao transecto barrou 

os sedimentos retirados do perfil emerso e acumulou em maior quantidade na antepraia 

dos perfis P1 e P3 (Figura 23). 

Figura 23 – Variação morfológica durante o dia 20/03/2011. i) MDT - 20/03 M; ii) MDT – 20/03 N;  

  
Fonte: autoria própria 

 No dia 21/03 a entrada de ondas com média de 1,7 m (Hs) e 12 s (Tp) 

reconstituiu parte da morfologia da praia afetada e suavizou o declive da face de praia 

culminando com diminuta redução de 0,7°. Tal fato está relacionado com a entrada de 

cerca de 280 m³ de material sedimentar, associado à remobilização do material antes 

acumulado na antepraia e zona submersa para zona intertidal (Figura 24). 

 

i) ii) 

i) ii) 
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Figura 24 – Morfologia da Praia dos Diários no dia 21/03/2011 M. i) MDT - 21/03; e ii) Área do 

transecto de perfis no dia 21/03. 

    
Fonte: autoria própria 

No penúltimo dia do experimento, o transecto de perfis apresentou sensíveis 

alterações na sua morfologia do estirâncio e da porção superior da praia com a retirada 

de material dessas zonas. Entretanto, ficou evidenciada uma zona de acresção na 

antepraia em função da remobilização do material ocasionada pela ação de ondas de até 

1,6 m que atuaram na preamar da tarde. Nessa campanha, as principais alterações 

morfológicas registadas no transecto ocorreram na antepraia (acresção) e no estirâncio 

do P1 (retirada) (Figura 25).   

Figura 25 – Variação morfológica durante o dia 22/03/2011. i) MDT - 22/03 M; e ii) MDT – 22/03 N. 

  
Fonte: autoria própria 

 Após o término do período de ressaca (23/03) notou-se que a Praia dos Diários 

apresentou sensível acréscimo no volume sedimentar em relação ao período anterior ao 

fenômeno. Em virtude disso, constatou-se a diminuição do declive da face de praia em 

função da redistribuição do material acumulado na parte superior da praia para zonas 

mais baixas do transecto (estirâncio e antepraia) durante o evento de alta energia. Dessa 

forma foi verificado que as ondas do tipo swell, ao contrário da tendência erosiva 

verificada em outras praias, atuaram na suavização dos perfis (Figura 26).  

 

i) ii) 

i) ii) 
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Figura 26 – Morfologia da Praia dos Diários no dia 23/03/2011 M. i) MDT - 23/03; e ii) Área do 

transecto de perfis no dia 23/03. 

  
Fonte: autoria própria 

 As principais alterações morfológicas verificadas anteriormente foram 

justificadas através da avaliação do volume residual durante as ressacas do mar de 

Março/2011. No contexto geral das variações morfológicas ocorridas ao longo dos dias, 

foi observada que a mobilização sedimentar ocorreu na porção superior da praia e 

estirâncio. Ficou evidenciada uma zona mais vulnerável a retirada de sedimentos na 

face de praia dos perfis P1 a P5 e junto à mureta do calçadão entre perfis P6 à P11. As 

modificações apresentadas de forma mais considerável nos perfis iniciais, ocorreram em 

função do maior desenvolvimento da morfologia da praia desses perfis em relação aos 

demais. Como área de acumulação foi observada as zonas do estirâncio inferior e 

antepraia dos pontos P1 e P4 à P9 (figura 27).  

Figura 27 – Variação morfológica no experimento E1 em escala de horas: i) Residual 18/03 N – 18/03 

M; ii) Residual 19/03 N – 19/03 M; iii) Residual 20/03 N – 20/03 M; e iv) Residual 22/03 N – 22/03 M. 

  

i) ii) 

i) ii) 
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Fonte: autoria própria 

Considerando às alterações ocorridas antes (18/03), durante (20/03) e após 

(23/03) o evento de alta energia não foi constada diferentes tendências na mudança da 

morfologia da praia. Confrontando o experimento realizado durante a ressaca com o 

período anterior ao evento, foi observado que a variação morfológica se deu 

intensamente na face praial provocando o aumento do declive em até 1°. O incremento 

no volume sedimentar ocorreu de maneira mais significativa no estirâncio (25 e 45 m). 

Confrontando o experimento realizado após a ressaca com o período anterior ao evento, 

também foi identificada essa mesma tendência de acúmulo sedimentar no estirâncio. Tal 

fato contribuiu para a redução do declive da praia na zona intertidal (figura 28). 

Figura 28 – Variação morfológica no experimento E1 em escala de dias: i) Residual 20/03 – 18/03 e ii) 

Residual 23/03 – 18/03. 

  

Fonte: autoria própria 

iii) iv) 

i) ii) 
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 O balanço sedimentar apresentado ao longo do monitoramento expôs seus 

valores mínimos durante o período mais intenso das ressacas, que foi configurado ao 

longo da segunda preamar do dia 18/Março/11 e entre os dias 19/Março e 20/Março/11. 

Foram registradas taxas que chegaram a representar uma perda de até 365 m³ de areia 

(20/03). Os valores positivos mais expressivos do balanço sedimentar também foram 

verificados durante o período de maior intensidade das ondas de ressaca. Tal fato 

permitiu evidenciar um padrão de circulação e consequentemente de transporte de 

sedimentos, que formam uma célula de transporte onde os sedimentos são transportados 

para área submersa adjacente e posteriormente retornam para a grade de perfis emersa. 

Dessa forma, foi constatada uma tendência de entrada de sedimentos na grade amostral 

com progressivas reduções de volume ao longo do dia.  

Assim, além de alterar significativamente o modelado dos perfis, as ondas de 

ressaca associada às significativas amplitudes de marés, mobilizaram sedimentos da 

zona submersa que contribuíram para o incremento do volume sedimentar (Figura 29). 

Figura 29 – Variação do volume e balanço sedimentar durante o experimento E1. 

 

 
Fonte: autoria própria 
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A influência das ondas no transecto estudado confirmou a classificação obtida 

através do Parâmetro Relativo da Maré (RTR), que indicou a praia como sendo 

determinada por ondas no período analisado. Em relação aos estágios morfodinâmicos, 

a classificação realizada definiu que a entrada de ondas de ressaca do mar não alterou 

significativamente o caráter dissipativo da praia. Tal observação também pôde ser 

constatada in situ ao longo dos experimentos realizados (Tabela 4). 

Tabela 4 - Sumarização dos dados utilizados para o cálculo do parâmetro de Dean e Parâmetro de 

Variação Relativa da Maré (RTR), levantados na praia dos Diários durante o período de 18-
23/Março/2011. 

Data 
Altura da 

onda (m) 

Ws* 

(m/s) 

Período da 

onda (s) 

MSR 

(m) 

Dean 

(Ω) 
Classificação RTR Classificação 

18.03.11 

E1 
1,6 0,024 10 3,1 6,667 Dissipativo 1,94 DO** 

19.03.11 

E1 
2 0,024 12 3,1 6,944 Dissipativo 1,55 DO 

20.03.11 

E1 
1,8 0,024 13 3,2 5,769 Dissipativo 1,78 DO 

21.03.11 

E1 
1,7 0,024 12 3,2 5,903 Dissipativo 1,88 DO 

22.03.11 

E1 
1,7 0,024 11 2,9 6,439 Dissipativo 1,71 DO 

23.03.11 

E1 
1,5 0,024 10 2,6 6,250 Dissipativo 1,73 DO 

*os valores de velocidade média de decantação dos sedimentos foi extraído da tabela de Raudkivi (1990). 

**Determinada por onda (DO)  

Fonte: autoria própria 

5.2.1.2 Experimentos em baixa energia 

 Os experimentos observados sobre condições de baixa energia apresentaram 

considerável incremento no volume sedimentar da praia. Tal fato está associado à 

diminuição da agitação marítima principalmente a partir do segundo semestre do ano, 

onde pode ser verificada a maior frequência de ondas do tipo sea. Além disso, o 

aumento da velocidade do vento no período surgiu como fator na modificação do 

modelado da praia. 

 Durante o experimento realizado em Agosto/2011 (E2) foi identificado em 

relação ao E1, o aumento no volume dos perfis principalmente na parte superior da 

praia (1.949 m³). Comparado ao período de ressacas, notou-se que a variação 

morfológica ocorrida em função do acúmulo de material sedimentar, resultou no 

desenvolvimento de uma feição berma. Tal fato contribuiu para a diminuição do alcance 

máximo do espraiamento das ondas em direção à avenida beira-mar. Além disso, 

podemos ainda identificar a formação de uma escarpa de berma. Entretanto, ficou 

evidenciado que a escarpa identificada nos perfis iniciais P1 e P2 foi formada pela 
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influência do escoamento de água de uma galeria pluvial localizada a oeste do transecto 

(Figura 30). 

Figura 30 – Variação da morfologia da praia dos Diários entre Março e Agosto/2011, com destaque para 

a escarpa da berma verificada em agosto. 

  
Fonte: autoria própria 

No mês de setembro/2011 foi verificado o incremento e avanço da crista da 

berma em direção ao mar ampliando a dimensão da parte superior da praia. 

Consequentemente foi formado um batente de preamar com declive acentuado em 

direção à zona intertidal. Os maiores declives foram verificados na face de praia em 

relação ao experimento anterior, com destaque para valores a partir do P6 (12,2°) à P11 

(11,4°). Tal constatação nos permitiu apontar que as ondas sea atuaram principalmente 

na escavação da face praial ao longo experimentos realizados durante o segundo 

semestre dos anos de 2011 e 2012 (figura 31). 

Figura 31 – Morfologia da praia dos Diários em Setembro/2011 com destaque a face de praia que 

apresentou maior declive. 

  
Fonte: autoria própria 

 Para os meses analisados no segundo semestre de 2012, mesmo com a 

temporada de ressacas ocorridas no primeiro semestre do ano, o transecto continuou 

MAR/2011 AGO/2011 
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apresentando uma tendência linear de progradação. Em agosto/2012 a parte superior da 

praia apresentou considerável incremento e suavização da crista da berma, 

principalmente em função do vetor eólico. Nesse experimento o volume sedimentar do 

transecto de perfis alcançou uma das maiores taxas registradas, com volume de 16.696 

m³.  

Durante a maré equinocial de setembro/2012, a conjugação de ondas do tipo sea 

com até 1,2 m de altura, provocaram o acréscimo do volume da praia (267 m³) com 

maior acúmulo sobre a zona intertidal (40 à 70 m) e a antepraia (70 à 85 m). Apesar de 

apresentar ondas com maior altura do que as registradas nos experimentos anteriores, 

não foram registradas a ocorrência de ressacas durante a campanha de campo realizada 

no mês. Todas as alterações discutidas anteriormente podem ser observadas na figura 32 

que apresenta os perfis realizados no período baixa energia. 

Figura 32 – Perfis topográficos do transecto de perfis da praia dos Diários, evidenciando as alterações da 

berma durante o período de baixa energia (2011 – 2012). 
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Fonte: autoria própria 

Para os meses analisados durante condições de baixa energia foi verificado nos 

experimento um estágio bem mais refletivo quando relacionado ao período de 

Março/2011. A classificação obtida a partir do parâmetro ômega permitiu verificar um 

estágio de praia intermediário em Agosto/11 e Agosto/12, e de caráter dissipativo para 

os meses de setembro. Entretanto esses estágios não confirmaram a realidade observada 

em campo. A luz dessa observação constatou-se que a classificação morfodinâmica 

definida através do parâmetro ômega não se aplicou ao modelo de ondas sea. A 

influência das marés no transecto estudado confirmou a classificação obtida através do 

RTR, que indicou a praia como sendo modificada por marés no período analisado 

(tabela 5). 

Tabela 5 - Sumarização dos dados utilizados para o cálculo do parâmetro de Dean e Parâmetro de 

Variação Relativa da Maré (RTR), levantados na praia dos Diários durante o período do segundo 

semestre dos anos de 2011 e 2012. 

Data 
Altura da 

onda (m) 

Ws* 

(m/s) 

Período da 

onda (s) 

MSR 

(m) 

Dean 

(Ω) 
Classificação RTR Classificação 

01.08.11 

E2 
0,58 0,024 7 3,1 3,452 Intermediário 5,34 MM** 

28.09.11 

E3 
0,8 0,024 6 3,2 5,556 Dissipativo 4,00 MM 

03.08.12 

E4 
0,7 0,024 6 3,0 4,861 Intermediário 4,29 MM 

17.09.12 

E5 
1,0 0,024 7 3,0 5,952 Dissipativo 3,00 MM 

*os valores de velocidade média de decantação dos sedimentos foi extraído da tabela de Raudkivi (1990). 

**Modificada por marés(MM) 

Fonte: autoria própria 

5.2.2 Alterações Sedimentares 

5.2.2.1 Experimentos em alta energia 

 Durante o monitoramento realizado em condições de alta energia (Mar/11) 

notou-se que a classificação textural a partir do diâmetro médio dos sedimentos foi 
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predominantemente de areia média (50%) e fina (40%). Não foram evidenciadas 

bruscas mudanças texturais dos sedimentos, com exceção dos dias que apresentaram 

ondas de ressaca com maior altura (19/03, 20/03 e 21/03) onde foi descoberta uma 

camada de areia grossa existente na base de afloramentos de beach rocks entre os perfis 

P6 e P11. Com a diminuição da agitação marítima principalmente a partir do dia 22/03, 

o transecto analisado voltou a apresentar a mesma configuração na composição textural 

do início das ressacas do mar (Figura 33). 

Figura 33 – Distribuição textural dos sedimentos ao longo do período da manhã e noite para o 

experimento de alta energia (E1). 

Manhã Noite 

18/03/2011 

  

19/03/2011 

  

20/03/2011 
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21/03/2011 

  

22/03/2011 

  

23/03/2011  

 

 

Fonte: autoria própria 

As amostras classificadas de acordo com Folk & Ward (1957) apresentaram-se 

em sua maioria como areias, todavia foi possível observar a presença de areias com 

cascalho justamente no limite do transecto dos perfis onde foi descoberta a camada de 

areia grossa. Os valores do grau de assimetria classificaram a maior parte das amostras 

de sedimentos coletadas (61%) como aproximadamente simétricas. Isto ocorre quando o 

diâmetro médio coincide com a mediana representando valores intermediários da 

energia no ambiente e indicando relativa mistura entre sedimentos grossos e finos 
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(TUCKER, 1981; PONÇANO, 1986). Segundo os valores de curtose, grande parte das 

amostras (61%) foi classificada como mesocúrtica, sugerindo uma mistura no 

selecionamento dos grãos. Em relação ao grau de selecionamento, as amostras foram 

classificadas em grande maioria como bem selecionadas. Todos os parâmetros 

granulométricos observados foram sintetizados na figura 34.  

Figura 34 – Classificação dos parâmetros granulométricos para o experimento de alta energia (E1).  

 

 

 

Classificação de Folk & Ward (1957) Grau de Assimetria 
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Grau de Curtose Grau de Selecionamento 

  
Fonte: autoria própria 

As sensíveis alterações dos parâmetros de classificação granulométrica 

observados acima foram associadas principalmente as perturbações hidrodinâmicas 

motivadas pela alta energia das ondas de ressaca. Todavia, cabe destacar que a Praia dos 

Diários apresentou dinâmica sedimentar bastante limitada. Isto é corroborado pela baixa 

disponibilidade de sedimentos grossos que estão depositados em um banco submerso ao 

largo dessa praia (SOARES, 2012). 

 

5.2.2.2 Experimentos em baixa energia 

De maneira geral não houve alteração significativa nas características 

granulométricas dos sedimentos coletados durante os períodos de alta (Mar/11) e baixa 

energia (Ago/11; Set/11; Ago/12; e Set/12). Pela classificação de Folk foi constatada 

menor presença de areias com cascalho no período de baixa energia, fato associado ao 

recobrimento do material mais grosseiro. A classificação pelo diâmetro médio indicou a 

presença de areias médias e finas apresentando o mesmo percentual (47%). O destaque 

foi o aumento de areias classificadas como muito finas principalmente no último 

experimento analisado (E5). O grau de assimetria apresentou-se em grande maioria 

aproximadamente simétrica (44%), com acréscimo nas assimetrias positiva e muito 

positiva fato que indicou que os sedimentos foram menos retrabalhados. Em relação à 

curtose, a grande maioria das amostras coletadas foi classificada como mesocúrtica, 

assim como no primeiro experimento. Cabe destacar o aparecimento da classificação 

muito platicúrtica, característica de ambientes em baixa energia. O grau de 

selecionamento praticamente não foi alterado, classificando 50% das amostras como 

bem selecionada. Os parâmetros granulométricos estatísticos foram sintetizados na 

figura 35. 
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Figura 35 – Classificação dos parâmetros granulométricos para os experimentos em condições de baixa 

energia (E2 – E5). 

 

 

Classificação de Folk & Ward (1957) Grau de Assimetria 

  

Grau de Curtose Grau de Selecionamento 

  
Fonte: autoria própria 

5.3 VULNERABILIDADE DE PRAIAS URBANAS AOS GALGAMENTOS OCEÂNICOS 

A vulnerabilidade ao regime de galgamento (overtopping) para o transecto de 

monitoramento da Praia dos Diários, durante períodos com e sem ressaca do mar, foi 

determinada através da relação entre o máximo run-up obtido e a cota de elevação do 

topo da estrutura rígida que limita a praia (RHIGH e DHIGH). Quando os valores de RHIGH 
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excederam os de DHIGH configuraram-se os galgamentos oceânicos. A classificação da 

escala de impactos de tempestade proposta por Sallenger (2000) (ver subitem 2.3) não 

se aplicou a praia urbana em questão pelo fato da crista de praia artificial não apresentar 

variação altimétrica considerável, como as verificadas nas dunas frontais da praia 

natural de Caponga por Lima (2012).  

As características de altura e período de ondas utilizadas no cálculo do R2 e 

RHIGH estão reunidas na tabela 3 (ver subitem 5.2). As características da área, como 

elevação do topo da estrutura (DHIGH), declividade da praia (βf), e da sobreelevação 

meteorológicas (storm surge), além dos valores obtidos do run-up (RHIGH), estão 

elencados na tabela 6 e 7. 

Tabela 6 – Valores de declividade da praia (βf), crista da estrutura de proteção (DHIGH), sobreelevação 

(storm surge), run-up (R2) e máxima elevação do run-up (RHIGH) para o E1. 

 SIZÍGIA+ONDA SOBRELEVADA 

Parâmetros 18/03 (E1) 19/03 (E1) 20/03 (E1) 21/03 (E1) 22/03 (E1) 23/03 (E1) 

βf 0,0996 0,0931 0,0996 0,0973 0,1044 0,0973 

DHIGH 4,483 4,483 4,483 4,483 4,483 4,483 

Storm surge 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 

R2 1,6 1,86 2,01 1,21 1,23 0,96 

RHIGH 4,42 5,28 5,63 4,73 4,45 3,88 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 7 – Valores de declividade da praia (βf), crista da estrutura de proteção (DHIGH), sobreelevação 

(storm surge), run-up (R2) e máxima elevação do run-up (RHIGH) para os experimentos E2 – E5. 

 SIZÍGIA EQUINOCIAL SIZÍGIA EQUINOCIAL 

Parâmetros 01/08 (E2) 28/09 (E3) 03/08/12 (E4) 17/09/12 (E1) 

βf 0,099 0,0951 0,107 0,0856 

DHIGH 4,483 4,483 4,483 4,483 

Storm surge 0,320 0,320 0,320 0,320 

R2 0,61 0,6 0,75 0,56 

RHIGH 4,03 4,12 4,07 3,88 

Fonte: autoria própria 

 

Durante a ressaca do mar que ocorreu em Fortaleza entre os dias 18 e 23 de 

março/2011 é possível identificar que o nível de run-up esteve acima da cota da crista 

de praia (DHIGH). Dessa forma, foi possível observar que as estruturas urbanas foram 

facilmente galgadas pelo máximo run-up das ondas (Figura 36). Outra característica 

observada foi que os galgamentos com maior intensidade foram mais restritos a área 
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adjacente ao transecto, onde existe uma estrutura rígida que impulsiona a onda em 

direção ao continente (Figura 37). Na área sob influência do beach rock (P1 à P6) o run-

up máximo chegou apenas na mureta do calçadão, não ultrapassando a estrutura. O 

overtopping da estrutura dentro do transecto foi verificado em maior escala entre os 

perfis P9 e P11. 

Figura 36 - Carta imagem com o caminhamento do alcance máximo da água durante a ressaca de 

Março/2011 evidenciando o galgamento da estrutura urbana na área adjacente ao transecto. 

 
Fonte: autoria própria 

Figura 37 – Estrutura rígida que impulsiona a onda em direção ao continente. 

  
Fonte: autoria própria 

 

 Os galgamentos configuraram ao longo dos dias de ressaca o transpasse de 

material marinho (água e sedimentos) para além da crista da praia, alcançando distância 
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máxima superior a 14 m (Figura 38). Os dias que apresentaram os alcances mais 

consideráveis do material galgado coincidiram com os dias de maior condição de 

agitação marítima (Hs>1,7; Tp>12; Maré>3,1) e consequentemente com os maiores 

valores do run-up (19/03, 20/03 e 21/03). 

Figura 38 - Carta imagem com as taxas mais expressivas do alcance máximo da água registrada durante a 

ressaca de Março/2011. 

 
Fonte: autoria própria 

 Os monitoramentos realizados durante o segundo semestre em condições de 

marés de sizígia e equinocial (Ago/11; Set/11; Ago/12; e Set/12), apresentaram redução 

nas taxas de run-up em função da diminuição da intensidade das ondas (não foram 

registradas ressacas do mar). Dessa maneira não houve o galgamento da estrutura 

urbana, apenas o espraiamento da onda na faixa de praia (figuras 39 e 40).  
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Figura 39 - Carta imagem comparando o regime de galgamento verificado em março/2011 com o regime 

de espraio da onda em Agosto/2011 e Setembro/2011. 

 
Fonte: autoria própria 

 

Figura 40 – Regime de espraiamento da onda no período de Setembro/2011 e Setembro/2012. 

  
Fonte: autoria própria 

Em geral, para o litoral de Fortaleza o regime de galgamento varia 

temporalmente e está diretamente associado aos períodos de ressaca do mar, 

apresentando maior amplitude de acordo a intensidade do fenômeno. Como forma de 

estabelecer uma comparação, a observação de três anos consecutivos de ressaca do mar 

(2011 – 2013) permitiu identificar a variabilidade da amplitude dos galgamentos no 

transecto estudado (figura 41). Em março/2013, a Praia dos Diários foi atingida por um 

SET/2011 SET/2012 
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evento de ressaca do mar que provocou a inundação temporária do terreno a beira-mar 

(figura 42). 

Figura 41 - Carta imagem comparando o regime de galgamento verificado ao longo de três anos 

consecutivos de ressaca do mar no mês de Março (2011/2012/2013). 

 
Fonte: autoria própria 

 

Figura 42 – Inundação da via urbana contígua a Praia dos Diários durante a ressaca de março/2013. 
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Fonte: autoria própria 

Além dos galgamentos oceânicos, outros riscos costeiros induzidos pelas 

ressacas do mar na Praia dos Diários puderam ser caracterizados através da definição 

dos seus limiares, como a inundação da área à beira-mar (Paula et al., 2011). Tal fato 

pôde ser verificado através da relação entre o nível de água (NA) e o máximo run-up 

obtido. Foi constatado que quando o NA ultrapassa 3,5 m existe o risco de galgamentos 

oceânicos com danos potenciais a estrutura de proteção do litoral. E quando o NA 

ultrapassa 3,9 m há potencial risco de inundações de vias urbanas à beira-mar e danos 

ao patrimônio edificado a retaguarda da praia. Esses processos e riscos foram 

observados durante o experimento de campo em alta energia, sendo corroborado a partir 

dos valores obtidos nos cálculos de R2 e RHIGH. Essas informações agregaram maior 

embasamento ao estudo relacionado às ressacas do mar em praias urbanas, bem como 

validaram a sua aplicabilidade à região. 
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6 CONCLUSÕES 

 Os períodos de ressaca analisados (2011 – 2012) apresentaram diferente 

frequência do clima de ondas (Hs, Tp e Dir) configurando maior intensidade dos 

eventos de alta energia durante o ano de 2011. 

 A partir da análise dos parâmetros oceanográficos e atmosféricos foi possível 

comprovar que o empilhamento da água junto à costa durante a ressaca ocorrida 

em Março/11 foi impulsionada pela entrada de sucessivas ondas do tipo swell 

(wave set-up). 

 As variações da pressão atmosférica na superfície do mar não influenciaram 

efetivamente a expansão temporária do nível da água (sobreelevação) no litoral 

de Fortaleza. 

 A morfologia da Praia dos Diários apresentou alterações em curto período que 

resultaram tanto na retirada, quanto na acreção de sedimentos dos perfis de 

praia. 

 No experimento de alta frequência (E1) as variações morfológicas foram notadas 

na porção superior da praia e estirâncio, evidenciando a retirada de sedimentos 

na face de praia dos perfis P1 a P5 e junto à mureta do calçadão entre os perfis 

P6 à P11. 

 A ocorrência das ondas swell atuou na suavização do declive da praia durante o 

experimento de alta energia, enquanto as ondas do tipo sea atuou no aumento da 

declividade da face praial durante os experimentos em baixa energia. 

 A classificação dos estágios morfodinâmicos para a Praia dos Diários através do 

parâmetro de Dean (Ω) se aplicou apenas ao experimento realizado em 

condições de alta energia, configurado pela ocorrência das ondas swell. 

 Considerando os dois anos analisados o transecto de perfis apresentou acreção 

no volume sedimentar da praia. 

 Não houve uma mudança significativa nas características granulométricas dos 

sedimentos coletados, isto, considerando os períodos de alta e baixa energia; 

 As amostras classificadas de acordo com Folk apresentam-se em sua maioria 

como areias, todavia foi possível observar uma maior presença de areias com 

cascalho no período de alta energia. 
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 Em condições de alta e baixa energia é notório um equilíbrio entre as areias 

médias e finas. Em condições de alta energia foi possível observar um leve 

predomínio das areias médias no universo amostral, cerca de 50%. 

 O regime de galgamentos foi observado com maior intensidade na área 

adjacente ao transecto de perfis, onde existe uma estrutura rígida que impulsiona 

a onda em direção ao continente. 

 Na área sob influência do beach rock (P1 à P6), durante o experimento realizado 

em Março/11, o run-up máximo chegou apenas na mureta do calçadão, não 

ultrapassando a estrutura. Os perfis P9 e P11 apresentaram a maior 

vulnerabilidade ao regime de galgamentos. 

 Os dias que apresentaram os alcances mais consideráveis do material galgado 

foram 19/03, 20/03 e 21/03, onde o transpasse do material alcançou uma 

distância máxima superior a 14 m para além da crista da praia. 

 Para os períodos monitorado no segundo semestre dos anos de 2011 e 2012 não 

foram configurados galgamentos, apenas o espraiamento da onda na faixa de 

praia. 

 A geração dos dados de wave run-up (R2 e RHIGH) retratou a realidade observada 

em campo, permitindo compreender as condições para a ocorrência dos 

galgamentos oceânicos na Praia dos Diários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADGER, W.N.; BROOKS, N.; BENTHAM, G.; AGNEW, M.; ERIKSEN, S. (2004) 

New indicators of vulnerability and adaptive capacity. Tyndall Centre for Climate 

Change Research (Technical Report 7: Final Project Report), 122p. 

AIRY, G. B. (1845). Tides and Waves, in Enciclic. Metropolitana., 5, :241 – 396. 

ALLEN. R.H. (1972). A glossary of coastal engineering terms. U.S. Army Corps of 

Enginners, Miscellaneous Papers 2-72, 55. 

ALMEIDA, F.F.M. (2002). Arquipélago de Fernando de Noronha - Registro de monte 

vulcânico do Atlântico Sul (2002).  In: SCHOBBENHAUS,C. et al. (Edits.) Sítios 

geológicos e paleontológicos do Brasil. Brasilia: DNPM/CPRM - Comissão Brasileira 

de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), v.1, p. 361-368. 

ALMEIDA, L.P.; VOUSDOUKAS, M.V.; FERREIRA, Ó.; RODRIGUES, B.A.; 

MATIAS. A. (2012). Thresholds for storm impacts on an exposed sandy coastal area in 

southern Portugal.Geomorphology 143-144, 3-12. 

ANTUNES, C.; TABORDA, R. (2009). Sea level at Cascais tide gauge: data, analysis 

and results. J. Coastal Research SI 56 (1) pp. 218-222. 

AYOADE, J.O. (1991). Introdução a Climatologia para os trópicos. 3ª ed. São Paulo: 

Bertrand Brasil, 1991. 332p.  

BATTJES, J.A., JANSSEN, J.P.F.M. (1978). Energy loss and set-up due to breaking of 

random waves. In: Proceedings 16th International Conference Coastal Engineering, 

Vol. 1, Houston, TX, ASCE, New York, pp. 569–589. 

BENAVENTE, J.; DEL RIO, L.; GRACIA, F.J.; MARTINEZ-DEL-POZO, J.A. 

(2006). Coastal flooding hazard related to storms and coastal evolution in Valdelagrana 

spit (Cadiz Bay Natural Park, SW Spain). Continent. Shelf Research, v.26, p 1061-

1076. 

BEZERRA, M.O.; PINHEIRO, L.; MORAIS, J.O. (2007). Shoreline Change of the 

Mucuripe Harbour Zones (Fortaleza-Ceará, Northeast of Brazil) 1972 - 2003. Journal of 

Coastal Research, SI 50 (Proceedings of the 9th International Coastal Symposium), 

1163 – 1167. Gold Coast, Australia.  

BROWN, J.; COLLING A.; PARK D.; PHILLIPS J., ROTHERY D.; WRIGHT J. 

(1999). Waves, Tides and Shallow-Water Processes. 2nd edition. Butterworth-

Heinemann, Oxford, 227 pp. 

CALLIARI, L.J., MUEHE, D., HOEFEL, F.G.; TOLDO JR. E.E. (2003) 

Morfodinâmica praial: uma breve revisão. Revista Brasileira de Oceanografia, 50: 63-

78. 



 

95 
 

CIAVOLA, P.; ARMAROLI, C.; CHIGGIATO, J.; VALENTINI, A.; DESERTI, M.; 

PERINI, L.; LICANI, P. . (2007). Impact of storm along the coastline of Emilia-

Romagna:the morphological signature on the Ravenna coastline (Italy). J. Coastal. Res., 

SI 50,1-5.  

CIAVOLA, P.; FERREIRA, O.; HAERENS, P.; VAN KONINGSVELD, M.; 

ARMAROLI, C.; LEQUEUX, Q.  (2011).  Storm impacts along European coastlines. 

Part 1:  The joint effort of the MICORE and ConHaz Projects. Environmental Science 

and Policy. v.14, 7, November, 912-923p. 

COELHO C.; D’ALBUQUERQUE M., VELOSO-GOMES F. (2006). Aplicação de 

uma Classificação de Vulnerabilidades às Zonas Costeiras do Noroeste Português. 8º 

Congresso Nacional da Água – Água, Sede de Sustentabilidade. Figueira da Foz, 

Portugal. 

DALRYMPLE, R.A., KIRBY, R.T.; HWANG, P.A.. (1984). Wave difraction due to 

area of energy dissipation. J. of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 

ASCE., 110, Nº 1., 67-79. 

DAL CIN R. & SIMEONI U. (1994). A model for determining the classification, 

vulnerability and risk in the Southern Coastal Zone of the Marche (Italy). Journal of 

Coastal Research, 10:18-29 

DAVIS, R.A. & FITZGERALD, D.M. (2004). Beaches and Coasts. Malden, 

Massachusetts: Blackwell, 419p. 

DE WAAL, J.P. & VAN DER MEER, J.W. (1992). Wave run-up and overtopping on 

coastal structures. Proceedings of 23rd International Conference on Coastal 

Engineering. ASCE, Venice, pp. 1758–1771.  

DEAN, R.G. (1973). Heuristic models of sand transport in the surf zone. In: 

CONFERENCE ON ENGINEERING DYNAMICS IN THE SURF ZONE. 

Proceedings. Sydney, Institute of Engineers, p. 208-214. 

DIDIER, E. & NEVES, M.G. (2009). Wave overtopping of a typical structure of the 

Portuguese Coastal using a SPH Model. Journal of Coastal Research, SI 56 

(Proceedings of the 10th International Coastal Symposium), 496 – 500. Lisbon, 

Portugal. 

DIXON, KL. & PILKEY Jr., O.H. (1991): Summary of .beach replenishment on the 

U.S. Gulf of Mexico shoreline. J. Coastal Res. 7: 249-256; Charlottsville, Virginia 

(CERF). 

DODD, N. (1998). A numerical model of wave run-up, overtopping and 

regeneration.Journal of Waterway, Port. Coastal and Ocean Engineering 124, 73–81. 

DONNELLY, C.; KRAUS, N.; LARSON, M. (2006). State of knowledge on 

measurement and Modeling of coastal overwash. J. Coastal Res, 22(4): 965-991. 

http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=14629011&issue=v14i0007&article=924_siaecpllftmp
http://journals.ohiolink.edu/ejc/article.cgi?issn=14629011&issue=v14i0007&article=924_siaecpllftmp


 

96 
 

DOYLE, F.J. (1978) Digital terrain models: an overview. Photogrammetric Engineering 

and Remote Sensing, v.44, n.12, p.1481-1485. 

FERREIRA, Ó., MARTINS, J. T. e DIAS, J. A. (1997) - Morfodinâmica e 

Vulnerabilidade da Praia de Faro. Seminário sobre a zona Costeira do Algarve, 67-76p. 

FERREIRA, O. M.; ALMEIDA, L. P. M.; RODRIGUES, B. A.; MATIAS, A. (2010) 

Determination of thresholds for storm impacts. In: XI Reunión Nacional de 

Geomorfología, Solsona, 35-42p.  

FOLK, R. L. & WARD W. C.; (1957). Brazos River bar: a study in the significance of 

grain size parameters. J. Sediment. Petrol. 27:3-26. 

GARRISON, T. (2001). Essentials Of Oceanography. Brooks/Cole Publishing 

Company Pacific Grove California 3rd edition, 352p. 

GRUBER, N.L.S.; BARBOZA, E.G.; NICOLODI, J.L. (2003). Geografia dos sistemas 

costeiros e oceanográficos: subsídios para gestão integrada da zona costeira. Gravel, 

n.1, pp. 81-89. 

GUERRA, R. G. P.; MOURA, F. J. M.; PAULA, D. P.; MORAIS, J. O. (2011).  Os 

riscos costeiros associados aos galgamentos oceânicos em praias urbanas: o caso da 

Praia dos Diários, Fortaleza, Ceará, brasil, Brasil. In: CONGRESSO LATINO 

AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 11, 2011, Balneário Camboriú.  

HARLEY, M.D., TURNER, I.L., SHORT, A.D.; RANASINGHE, R. (2009) Inter-

Annual Variability and Controls of the Sydney Wave Climate. International Journal of 

Climatology, doi: 10.1002/joc. 

KOBAYASHI, N., OTTA, A.K., ROY, I. (1987). Wave reflection and run-up on rough 

slopes.Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering 113, 282–298. 

KOMAR, P.D. (1998). Beach Processes and Sedimentation, Prentice-Hall, Inc. 544 pp. 

LAMEIRAS, E., FONTIELA, J., BORGES, P., CALADO, H., VIEIRA, O., RANGEL, 

B. AND GALLAGHER, A. (2009). Coastal hazards of Fajã do Calhau (São Miguel – 

Azores): a first approach. Journal of Coastal Research, SI 56, 827-831. 

LEATHERMAN, S.P. (1979). Barrier dune systems - reassessment. Sediment Geol, 

24(1-2): 1-16. 

LIMA, R. S. (2012). Vulnerabilidade da linha de costa a eventos de alta energia na Praia 

da Caponga - Cascavel, Ceará. 2012. Dissertação (Mestrado) Insitituto de Ciências 

Marinhas Tropicais, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 89 p. 

LINS-DE-BARROS, F. M. (2005) Risco e vulnerabilidade à erosão costeira no 

município de Maricá, Rio de Janeiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

http://www.wrl.unsw.edu.au/site/resources/staff/ian-turner/


 

97 
 

Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro. 

MAIA, L.P. ; JIMENEZ, J.A. ; SERRA, J. ; MORAIS, J.O. (1998). The Coastline of 

Fortaleza City. A Product of Environmental Impacts caused by the Mucuripe Harbor. 

Arq. Cien. Mar. Fortaleza, 31 (1-2): 93-100 

MAIA, L.P. (1998). Procesos Costeros y balance sedimentário a lo largo de Fortaleza 

(NE-Brasil): Implicaciones para uma gestióm adecuada de la zona litoral. Tese 

(Doutorado em Geologia). Departamento de Ecologia, Faculdad de Biologia. 

Universidad de Barcelona. 269p. 

MAIA, L.P., JIMENEZ, J.A., FREIRE, G.S.S. AND MORAIS, J.O., (2000). Dune 

migration and aeolian transport along Ceara (NE Brasil): Downscaling and upscaling 

aeolian induced processes. Coastal Sediments ASCE: 1220-1232. 

MASSELINK, G. & SHORT, A.D. (1993). The effect of tide range on beach 

morphodynamics and morphology: a conceptual beach model. Journal of Coastal 

Research, 9(3): 785-800. 

MATIAS, A. (2006). Overwash sedimentary dynamics in the Ria Formosa Barrier 

Islands. PhD. Thesis, Unversidade do Algarve, Faro, 275 pp. 

MAZZER, A.M.; DILLENBUR, S.R.; SOUZA,C.R.G. (2009) Variações temporais da 

linha de costa em praias arenosas dominadas por ondas do sudeste da Ilha de Santa 

Catarina (Florianópolis, SC, Brasil). Pesquisas em Geociências, 36 (1): 117-135. 

MEIRELES, A. J. A.; MORAIS, J. O.; MAIA, L. P. (1997). Evidências de Oscilações 

do nível relativo do mar e variações climáticas durante o Quaternário ao longo do litoral 

cearense. REVISTA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, UECE, Fortaleza. 

MEIRELES, A. J. A.; RUBIO, R. P. (1999). Geomorfologia litoral: una propuesta 

metodológica sistémica en la llanura costera de Ceará, nordeste de Brasil. Revista de 

Geografía (Barcelona), Universidad de Barcelona, v. 33, p. 165-182. 

MORAIS, J.O. (1972). Processo de Assoreamento do Porto do Mucuripe. Arq. Cien. 

Mar, Fortaleza, 12 (2): 139-149. 

MORAIS, J. O. (1980) Aspectos de geologia ambiental costeira do município de 

Fortaleza (Estado do Ceará). Tese de professor titular, Universidade Federal do Ceará, 

pp. 249. 

MORAIS, J.O. (1981) Evolução Sedimentológica da Enseada do Mucuripe. Arquivos 

de Ciências do Mar, Fortaleza, Edições UFC, v. 21, n. 1, p. 20-32. 

MORAIS, J. O. (1996). Processos e Impactos Ambientais em Zonas Costeiras. Revista 

de Geologia da UFC, Fortaleza-CE, v.9, p 191-242. 

http://lattes.cnpq.br/2171381547908150
http://lattes.cnpq.br/8033509217639446


 

98 
 

MORAIS, J. O; FREIRE, G. S.; PINHEIRO, L. S.; SOUZA, M. J. N.; CARVALHO, A. 

M.; PESSOA, P. R. S. (2006). In: Erosão e progradação do litoral brasileiro. (Org.) 

MUEHE, D.; Ministério do Meio Ambiente (MMA).1ed. Rio de Janeiro, v.1, 132-134p. 

MORI, N., COX, D.T. (2003). Statistical modeling of overtopping for extreme waves 

on fixed deck. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering 127, 165–

173. 

MUEHE, D. (1995). Geomorfologia Costeira. In: Antonio José Teixeira Guerra; Sandra 

Baptista da Cunha. (Org.). Geomorfologia - uma atualização de bases e conceitos. 

2aed.Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasiul S.A., p. 253-308. 

MUEHE, D. (2001). Critérios Morfodinâmicos para o Estabelecimento de limites da 

Orla Costeira para fins de Gerenciamento. Revista Brasileira de Geomorfologia, v. 2 

(1), p. 35-44.  

NEVES, C. F.; MUEHE, D. (2008) Vulnerabilidade, impactos e adaptações às 

mudanças do clima: a zona costeira. In: Parcerias Estratégicas – mudança do clima do 

Brasil: vulnerabilidade, impactos e adaptação. N.27, Brasília: Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

OWEN, M.W. (1980). Design of seawalls allowing for wave overtopping. Report Nº. 

EX924. HR Wallingford, Wallingford, Oxfordshire, UK 

PASKOFF, R. (1985). Les littoraux impact des aménagements sur leur évolution. Col. 

Géographie, Masson, Paris, 185 p. 

PAULA, D. P. DE; DIAS, J. M. A.; FERREIRA, O. ; MORAIS, J. O. ; GUERRA, R. 

G. P. (2011). Impactos costeiros induzidos por ressacas do mar ao longo do litoral norte 

de Fortaleza. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA, 4, 2011, João 

Pessoa.  

PAULA, D. P. (2012). Análise dos riscos de erosão costeira no litoral de Fortaleza em 

função da vulnerabilidade aos processos geogênicos e antropogênicos. Tese (Doutorado 

em Ciências do Mar). Universidade do Algarve. 

PINHEIRO, L. S. (2000). Compatibilização dos processos erosivos com o uso e 

ocupação da praia da Caponga-Ceará. Dissertação (Mestrado em Geografia). 

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. 

PINHEIRO, L. S.; MORAIS, J.O.; PITOMBEIRA, E. S. (2003). Caponga Shoreline 

Rehabilitation Assesments. Journal of Coastal Research, Itajaí, Special Issue, v. 35, p. 

536-542. 

PINHEIRO, L. S. (2003). Riscos e impactos ambientais no estuário do rio 

Malcozinhado, Cascavel – CE. Tese doutorado em Oceanografia, Universidade Federal 

de Pernambuco – UFPE. Recife – PE.  235p. 



 

99 
 

PONÇANO, W. L. (1986). Sobre a interpretação ambiental de parâmetros estatísticos 

granulométricos: exemplos de sedimentos quaternários da costa brasileira. Revta brasil. 

Geoc, 16(2):157-170.    

PUGH, D.T. (1987). Tides, surges and mean sea level: A handbook for Engineers and 

Scientists. New York: John Wiley, p. 472. 

PITOMBEIRA, E. S.; MORAIS, J. O. (1974). Processos Migratorios Na Embocadura 

do Rio Maceiozinho (Fortaleza-Ceara-Brasil). BOL. CIENC. MAR., FORTALEZA, n. 

27, p. 1-9.   

RAMOS, L.; DIAS, J.M.A. (2000). Atenuação da vulnerabilidade a galgamentos 

oceânicos no sistema da Ria Formosa mediante intervenções suaves. Proceedings of the 

3
rd

 Symposium on the Iberian Margin, 361-362. 

RAUDKIVI, A. J. (1990). Loose boundary hidraulics. 3ª ed., 538p., Ed. Pergamon – 

UK. ISBN: 0080340741. 

RODRIGUES, B. A. (2009) The Ancão Peninsula vulnerability to overwash events. 

2009. Dissertação (Mestrado em Gestão da Água e da Costa) – Faculdade Ciências e 

Tecnologia, Universidade do Algarve, Portugal. 

RUGGIERO, P.; KAMINSKY, G.M.; KOMAR, P.D.; AND MCDOUGAL, 

W.G. (1997).  Extreme waves and coastal erosion in the Pacific Northwest, Proceedings 

of Waves’97, ASCE, Virginia Beach, VA, pp. 947-961. 

SALLENGER, A.H. (2000). Storm impact scale for barrier islands. Journal of Coastal 

Research, 16(3): 890-895. 

SCHWARTZ, M. L. & BIRD, E.C.F. (1990): Artificial beaches.- J. Coastal Res., 

Special issue No.6: 140 p., Fort Lauderdale (CERF). 

SHEPARD, F. P. (1973) Harper and row publishers. Submarine Geology. New York, 

517 pp. 1973. 

SHORT, A.D. (1984). Beach and nearshore facies: Southeast Australia.- Mar. Geol. 60: 

261-282; Amsterdam, Oxford, New York, Tokio.(Elsevier). 

SHORT, A.D. (1985). Rip-current type, spacing and persistence, Narrabeen Beach, 

Australia. Marine Geology, 65, 47-71. 

SHORT, A.D. (1999) Handbook of beach and shoreface morphodynamics. J. Wiley and 

Sons, p. 145-170. 

SOARES, R.C. (2012).  Evolução e Caracterização do Banco Sedimentar de Fortaleza, 

Ceará, Brasil. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Ceará/UECE, 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PROPGEO, 115p. 

SOUZA, M.J.N. (1998). Contribuição ao estudo das unidades morfo-estruturais do 

estado do Ceará. In: Revista de Geologia. Fortaleza: v.1, p.73-91. 



 

100 
 

SOUZA, M.J.N. (2009). Diagnóstico geoambiental do Município de Fortaleza: 

Subsídios ao macrozoneamento ambiental e à revisão do Plano Diretor Participativo - 

PDPFor. 1º Fortaleza: Prefeitura Municipal de Fortaleza. 174 p. 

STOKES, G.G. (1847). On the theory of oscilatory wave. Trans. Camb. Phil. Soc. 8, 

441. 

SIBSON, R. (1981). A brief description of natural neighbor interpolation (Chapter 2). In 

V. Barnett Interpreting Multivariate Data. Chichester: John Wiley. pp. 21–36. 

STOCKDON, H.F.; HOLMAN, R.A.; HOWD, P.A.; SALLENGER, A.H. (2006). 

Empirical parameterization of setup, swash, and runup. Coastal engineering, 53(7): 573-

588. 

STOCKDON, H. F.; SALLENGER, A. H.; HOLMAN, R. A.; HOWD, P. A. (2007) A 

simple model for the spatially-variable coastal response to hurricanes. Marine geology, 

238(1- 4): 1-20. 

SUGUIO, K. (1973) Introdução à sedimentologia. Ed. Edgard Blucher Ltda. 317 p., São 

Paulo-SP. 

SUGUIO, K. (1992) Dicionário de geologia marinha: com termos correspondentes em 

inglês, francês e espanhol. Ed T. A. Queiroz. São Paulo.  

TABORDA, R.; DIAS, J. (1992). – Análise da sobreelevação do nível do mar de origem 

meteorológica durante os temporais de Fevereiro/Março de 1978 e Dezembro de 1981. 

Geonovas 1, A Geologia e o Ambiente, pp. 89- 97. 

THURMAN, H.V., TRUJILLO, A.P. (1997) Essentials of oceanography. 6ª Ed. New 

Jersey: Ed. Prentice Hall. 

TOLMAN, H. L., (1989). The numerical model WAVEWATCH: a third generation 

model for the hindcasting of wind waves on tides in shelf seas. Communications on 

Hydraulic and Geotechnical Engineering, Delft Univ. of Techn., ISSN 0169-6548, Rep. 

no. 89-2, 72 pp. 

TOLMAN, H. L. (2009) User manual and system documentation of WAVEWATCH III 

version 3.14. NOAA / NWS / NCEP / MMAB Technical Note 276, 194 pp. 

TUCKER, ME. (1981). Sedimentary Petrology: An Introduction. Great Britain: 

Blackwell Scientific Publications, 252 p. 

VALENTINI, E. (1992) Alterações do nível médio relativo do mar e consequências na 

morfologia costeira. Congresso Brasileiro de Meteorologia, Ed. VII, São Paulo: 827-

831. 



 

101 
 

VILA-CONCEJO, A., HUGHES, M., SHORT, A., RANASINGHE, R. (2010). 

Estuarine shoreline processes in a dynamic low-energy system. Ocean Dynamics: 

theoretical, computational oceanography and monitoring, 60(2), 285-298. 

URSELL, F. (1953). The long-wave paradox in the theory of gravity 

waves. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 49 (4): pp. 685–694. 

XAVIER, T. de Ma. B. S. (2001). Tempo de Chuva - estudos climáticos e de previsão 

para o Ceará e o Nordeste Setentrional. Fortaleza: ABC Editora. 478p. 

WRIGHT, L.D.; SHORT, A.D. (1983). Morphodynamics of beaches and surf zones in 

Australia. In: Komar P. D. ed. Handbook of coastal processes and erosion. Boca Raton, 

CRC Press, p. 35-64. 

WRIGHT, L. D., SHORT, A. D. (1984) Morphodynamic Variability of Surf Zones and 

Beaches: A Synthesis. Marine Geology, Elselvier Science Publishers, Amsterdam, v. 

56, p. 93-118. 

WRIGHT, L.D.; THOM, B.G.; CHAPPELL, J. (1978). Morphodynamic variability of 

high energy beaches. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COASTAL 

ENGINEERING, 16. Hamburg, 1978. Proceedings. Hamburg, ASCE. p. 1180-1194. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


