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Dez mandamentos para a defesa dos litorais 
 
I. Amar a costa e a praia. 
II. Proteger a costa contra os demônios da erosão. 
III. Proteger sabiamente a costa, trabalhando 
verdadeiramente com a natureza. 
IV. Evitar que a natureza dirija toda sua força contra ti. 
V. Planejar cuidadosamente no teu interesse e no de teu 
vizinho. 
VI. Amar a praia de teu vizinho como a tua própria. 
VII. Não roubar nem causar dano à propriedade de teu 
vizinho ao realizar a tua obra de defesa. 
VIII. Fazer teu planejamento em cooperação com teu 
vizinho e ele em cooperação com o dele e assim por 
diante. Assim se faça. 
IX. Manter o que construir. 
X. Mostrar perdão pelos erros do passado e cobri-los de 
areia. Assim ajudar a Deus. 
 

Per Bruun 
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RESUMO 
As planícies litorâneas são um dos ecossistemas mais frágeis conhecidos, que, no entanto, 
apresentam o maior índice de uso, ocupação, urbanização e densidade demográfica em 
todo o mundo. Tal fato demonstra a necessidade dessa área requerer estudos específicos 
para que seu ordenamento seja feito de forma sustentável. Dessa forma, a presente tese, 
realizada no litoral dos municípios de Caucaia e Aquiraz, Ceará, localizados na região 
metropolitana de Fortaleza, teve como objetivo analisar a dinâmica socioambiental da zona 
costeira, avaliando os índices de vulnerabilidade à erosão do local. A metodologia foi 
realizada por meio do monitoramento de 12 pontos demarcados, nos quais foram feitos, 
trabalhos de campo com a realização de perfis transversais, medições da altura, período e 
direção das ondas e coletas de amostras de sedimentos na faixa praial e campos de dunas 
móveis e frontais para posterior análise granulométrica e morfoscopia e levantamentos de 
dados como ventos, pluviometria, correntes, temperatura e oscilações das marés. Nos 
resultados obtidos conferiu-se que, a zona costeira estudada apresentou em quase sua 
totalidade, ocupação por urbanização e atividades turísticas, tendo esta em alguns pontos 
específicos menor intensidade devido possuir ambientes sem atrativos e/ou a especulação 
imobiliária ainda não ter se inserido de forma na praia. A evolução urbana do município de 
Caucaia se deu de forma mais intensa se comparada à ocupação de Aquiraz, mesmo esta 
última tendo um histórico mais antigo que a do primeiro município, fato comprovado pelas 
características sociais e econômicas locais. Nos aspectos oceanográficos verificou-se 
amplitudes de marés mensais com máximas de 3,1 m e mínimas de 2,3 m. Em Caucaia a 
altura da onda variou de 0,60 m a 2,10 m e em Aquiraz apresentou variação de 1,5 m e 0,50 
m e predominância de ondas do tipo sea. A morfoscopia identificou nos ambientes dunares 
e praiais sedimentos foscos e brilhosos, o que constata a existência da interação entre 
ambientes de transportes eólicos e subaquáticos. Conforme os estados modais, o litoral de 
Caucaia caracterizou-se com praias de tendência a estágios intermediários, obtendo em 
certos períodos do ano estágios reflexivos na praia de Iparana e estágios dissipativos nas 
praias de Pacheco e Icaraí. Já em Aquiraz os estágios modais também caracterizaram-se 
por praias de tendência a estágios intermediários, obtendo estágios reflexivos apenas na 
praia do Iguape. Confirmou-se o recuo da linha de costa em todo o litoral analisado, com 
base no programa DSAS 4.2, com taxas entre -4,10 m/ano a 0,35 m/ano em Caucaia e de -
1,4 a -0,25 em Aquiraz. Diante do que foi exposto constatou-se que o litoral de Caucaia 
apresentou vulnerabilidade média à alta à erosão tendo como problema maior no local as 
formas de uso e ocupação dos ambientes de interação entre a zona costeira, enquanto que 
em Aquiraz foi de baixa à alta em toda sua extensão, tendo como problemática maior a 
especulação imobiliária de áreas que deveriam ser preservadas. Tais implicações podem 
esclarecer o porquê dos processos erosivos serem mais intensos no litoral de Caucaia em 
relação ao litoral de Aquiraz, principalmente por causa da posição da linha de costa, isto é, 
da forma como os elementos oceanográficos chegam à costa estudada, no caso, no litoral 
de Caucaia estes são bem mais intensos. Conclui-se que, no diagnóstico comparativo dos 
dois municípios por meio das metodologias, dos indicadores erosivos e das categorizações 
morfodinâmicas que a vulnerabilidade costeira, em conjunto com as condições de recuo da 
linha costa e a diminuição do suprimento sedimentar, está relacionada, sobretudo, com a 
evolução da ocupação, das formas de uso e da dinâmica costeira da área.  
 
Palavras-chaves: dinâmica costeira, vulnerabilidade, uso e ocupação, indicadores erosivos, 
linha de costa. 
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ABSTRACT 
The coastal plains are one of the most fragile ecosystems known, however, have the highest 
rate of use, occupation, urbanization and population density in the world. This fact 
demonstrates the need to require specific studies in this area so that your planning is done 
sustainably. Thus, the present thesis held in the coastal municipalities of Caucaia and 
Aquiraz, Ceará, located in the metropolitan region of Fortaleza, aimed to analyze the socio-
environmental dynamics of the coastal zone, assessing the levels of vulnerability to erosion 
of the site. The methodology was performed by monitoring the 12 points marked, in which 
they were made, field work with the realization of profiles transverse, measurements of 
height, period and direction of waves and sediment samples collected in the beach zone, 
dunes and frontal dunes to back morphoscopy and analysis granulometric, and survey data 
such as winds, rainfall, currents, temperature and tidal fluctuations. According to the results 
given that the coastal area studied had almost entirely, urbanization and occupation by 
tourist activities, and this in some specific environments have lower intensity due to 
unattractive and/or speculation has yet to be inserted so active on the beach. The evolution 
of the urban city of Caucaia occurred more intensely compared to the occupation of Aquiraz, 
even the latter has a history older than the first city, a fact proven by the characteristics social 
and economic. In the oceanographic aspects there was tidal amplitudes monthly maximum 
3.1 minimum 2,3 m. In Caucaia the wave height ranged from 0,60 m to 2,10 m Aquiraz a 
variation of 1,5 m and 0,50 m wave predominance of type sea. The morphoscopy identified 
in dune environments and beach sediments matte and shiny, which demonstrate the 
existence of interaction between environments underwater and wind transport. As the modal 
states, the coast of Caucaia characterized by beaches with a tendency to intermediate 
stages, resulting in certain periods of the year in the reflective beach stages in Iparana and 
dissipative stages in Pacheco and Icaraí. Already in Aquiraz modal stages were also 
characterized by beaches tend to intermediate stages, only in getting internships reflective 
stages in Iguape. It was confirmed the retreat of the shoreline around the coastline studied 
based on the program DSAS 4.2, with rates ranging from -4,10 m/year to 0,35 m/year in 
Caucaia and -1,4 m/year to -0,25 m/year in Aquiraz. In view of the foregoing it was found that 
the coast of Caucaia showed average to high vulnerability to erosion taking place as a major 
problem in the forms of use and occupancy of interaction between environments of the 
coastal zone, while in Aquiraz was low to high along its entire length, with the most 
problematic areas of real estate speculation should be preserved. These implications may 
clarify why the erosion processes are more intense in coastal Caucaia in relation to coastal 
Aquiraz, mainly because of the position of the coastline, that is, how the elements studied 
oceanographic reached the coast, in the case, in coastal Caucaia these are much more 
intenseIt is concluded that, in comparative diagnosis of the two cities through the 
methodologies, the erosion indicators, the categories and morphodynamics that, the 
vulnerability to coastal together with conditions receding coast line and reduced sediment 
supply, is related mainly with the evolution of the occupation, the use and the forms of 
dynamic coastal area. 
 
Keywords: coastal dynamics, vulnerability, use and occupation, indicators of erosion, 
shoreline. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As praias costeiras são ambientes conhecidos por serem naturalmente 

instáveis e, economicamente, representarem importantes áreas recreacionais em 

torno das quais se desenvolvem pequenos povoados, cidades, balneários, 

atividades turísticas, comerciais e industriais. Contudo, é notório que essas 

atividades sobre os ecossistemas encontrados no litoral estejam tornando-o um 

espaço de grande tensão ambiental. Com base nisso, ações gestoras passaram a 

ser desenvolvidas tendo por meta a utilização integrada e sustentável dos 

recursos naturais disponíveis na planície litorânea.   

De acordo com Brasil (2008) um dos principais aspectos que devem ser 

levados em consideração para o gerenciamento da Zona Costeira, em especial da 

orla, é o conhecimento de sua vulnerabilidade em relação à modificação da 

posição da linha de costa. Este corresponde a uma ferramenta determinante para 

se evitar os riscos de perda de propriedades por efeito da erosão, tendo como 

base os aspectos da vulnerabilidade e as características morfológicas do relevo, 

ou seja, os elementos que definem a paisagem costeira e sua atratividade e 

potencial de uso. 

No entanto, para que se possa avaliar a que nível se encontra as 

alterações e os mecanismos de preservação, se faz necessário conhecer 

primeiramente à dinâmica costeira local. De acordo com Suguio et al. (2005), as 

praias variam em suas características granulométricas e morfológicas 

principalmente em função de alguns condicionantes geológicos, geomorfológicos 

e climáticos que diferem o suprimento de sedimentos da área em tipo e 

quantidade de remoção e adição. 

Todavia, devido à grande fragilidade natural e a intensa ocupação a que 

está submetida, a planície litorânea merece uma atenção especial em estudos 

que busquem compatibilizar a manutenção do seu equilíbrio ecodinâmico, aos 

processos de expansão das cidades e/ou de atividades ligadas ao 

desenvolvimento sócio-econômico. Nesse geossistema, fragilidade e instabilidade 

são precípuas peculiaridades. Em contrapartida, os ambientes costeiros 

apresentam inúmeras potencialidades naturais referentes ao usufruto de seu 

patrimônio paisagístico e atrativos turísticos, atividades ligadas à pesca, 



 2 

exploração de recursos minerais e hídricos e implantação de rede viária e 

edificações (CAVALCANTI, 2003).  

As formas de uso, ocupação e impactos dessas atividades nas zonas 

costeiras, que vêm sendo largamente discutidos na literatura por Woodroffe 

(2002), Bird (1985), Morais (1980), Pinheiro (2000), Dias (1990), Horn Filho (2006 

e 2008), Martins (2004), Meireles (2005), dentre outros. Estimativas como a de 

Small & Nicolls (2003) que mostram cerca de 1,2 bilhões de pessoas vivendo nos 

primeiros 100 km de distância da linha de costa e nas altitudes inferiores a 100m, 

onde a densidade populacional é cerca de três vezes maior do que a média global 

e, de Muehe (2001), no Brasil, cujo 70% da população total (180 milhões de 

habitantes) vivem ao longo da costa, se firmam entre as demais pesquisas 

demográficas mundiais e demonstram que este crescimento populacional foi 

seguido do processo de urbanização dos espaços costeiros que se deu de forma 

imprópria. 

Faz-se necessário avaliar de forma integrada os processos costeiros do 

litoral cearense ao longo do Quinário (Quaternário) para analisar as áreas 

susceptíveis a erosão e para a delimitação de áreas estratégicas para expansão 

urbana, atividades industriais, recuperação e reordenamento territorial, pois vale 

ressaltar que o litoral cearense possui um grande potencial turístico, o qual vem 

se destacando nas últimas décadas, com a implantação de projetos econômicos 

que geram um aumento dos fluxos de investimentos e pessoas, logo, sua 

preservação é condição essencial para a utilização sustentável dos espaços 

costeiros.   

Mesmo ocorrendo diversos estudos voltados para a erosão costeira no 

litoral brasileiro, ainda existe à falta de tomada de decisões e desenvolvimento de 

diretrizes para atuação do poder público no que diz respeito aos problemas 

decorrentes tanto da erosão costeira e sua intrincada relação com o planejamento 

territorial. O planejamento é apontado por Santos (2004) em linhas gerais como o 

ordenamento do espaço. As diretrizes desse ordenamento são postas pelas 

ações norteadoras das formas de uso e ocupação, citadas por Santos (2001) 

como “ordem espacial”, que resultam do papel regulador das instituições e 

empresas. A primeira, representando principalmente o Estado e a segunda, o 

capital privado. Nesse conflito de interesses – onde se visa o lucro e o domínio do 

território - é que surgem os exageros nas formas de uso dos recursos naturais 



 3 

promovendo os impactos ambientais. 

Vale ressalvar que as atividades intervenientes levantam questões 

ambientais específicas, como a proliferação de edificações em subzonas da 

planície litorânea e o uso desordenado destas para atividades recreativas e de 

turismo, e a extração de sedimentos para a construção civil, dentre outras. Muitas 

dessas atividades têm ocorrido de forma inadequada trazendo como 

conseqüência uma série de alterações no sistema costeiro. Um das principais 

conseqüências verificadas em boa parte da costa brasileira é a erosão da linha de 

costa.  

A erosão costeira é um processo natural que vai modelando a linha de 

costa, e está associada a diversos fatores que apresentam escala espacial e 

temporal diversificados, estando intimamente relacionada às variações do nível 

relativo dos mares (SUGUIO, 2001); a os fenômenos meteorológico e à 

climatologia, bem como com os paleoclimas; à hidrodinâmica atual; e 

principalmente com as alterações modeladoras de caráter antropogênico. Este 

último tem como causas principais a intervenção do homem com suas atividades, 

seguido da urbanização da zona costeira. O processo erosivo e a ocupação na 

zona costeira possui relações intrínsecas que podem ser melhor compreendidas 

sendo analisadas em conjunto. Consequentemente, não é a urbanização em si 

que causa a erosão, entretanto, a construção de edificações numa faixa de 

resposta dinâmica da praia à variação sazonal marinha tende ao avanço ou 

retomada pelo mar da área edificada. 

A área em estudo abrange os municípios litorâneos de Caucaia (litoral 

oeste), e Aquiraz (litoral leste), ambos localizados na Região Metropolitana de 

Fortaleza. Toda essa área vem sofrendo intervenções em função das atividades 

desenvolvidas relacionadas ao mau ordenamento do solo na área de marinha e a 

má utilização dos recursos naturais nas áreas próximas a cursos de rios e lagoas. 

Nessa linha de pensamento, o ecossistema costeiro que compõe o litoral em 

causa se configura numa área de tensão ambiental, onde a intensificação das 

alterações ambientais ocorrentes vem comprometendo significativamente a 

qualidade desse ambiente.  

Desde a década de 1970, os municípios de Caucaia e Aquiraz vêm 

passando por um intenso processo de urbanização em conseqüência das 

transformações ocorridas nos espaços litorâneos e também influenciado pela sua 
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inserção na região metropolitana de Fortaleza. Tal urbanização e demais 

atividades, como o turismo, fizeram com que o litoral destes municípios crescesse 

rapidamente, passando de simples núcleo de pescadores a importantes 

balneários de uso não só dos moradores de Fortaleza, mas de turistas nacionais 

e internacionais. 

Já foram constatados processos de erosão na linha de costa do município 

de Caucaia, nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí e Cumbuco 

(MEIRELES, et al. 1990), (MORAIS, 1996), (MAGALHÃES, et al. 2000) e 

(MOURA et al. 2007). E, no litoral de Aquiraz, devido ainda existir fontes de 

abastecimento sedimentar ocorre durante o ano, períodos de progradação e 

erosão (MEIRELES et al., 1989), (MOURA, 2009) e (OLIVEIRA, 2008 e 2009).   

Outro fato relevante é que a zona costeira destes municípios também 

possui indicativos de interferências no aporte sedimentar do litoral devido o 

desenvolvimento de atividade extrativistas, a exploração turística de forma 

desordenada de lagoas costeiras (lagoa do Banana e riacho Maceió em Caucaia 

e lagoa do Catú e do Iguape em Aquiraz) e rios (rio Ceará em Caucaia e rio 

Pacoti e Aquiraz), a ocupação desordenada da faixa de praia e campo de dunas 

representam o comprometimento e a destruição de importantes ecossistemas que 

interagem de forma significativa na dinâmica costeira e na biodiversidade local 

resultando, segundo Souza (2000), na degradação ambiental. 

Nessa linha de pensamento, conhecimentos de hidrodinâmica marinha e 

morfodinâmica praial agem decisivamente no diagnóstico de problemas 

ambientais que eventualmente ocorrem nas praias mais procuradas por turistas, 

veranistas e investidores da indústria do turismo, e onde as relações entre a 

dinâmica costeira e ocupação nem sempre agem em harmonia perfeita, 

ocasionando, muitas vezes, impactos ambientais e comprometimento de 

estruturas de forma irreversível. 

Logo, o objetivo principal desta pesquisa é analisar a dinâmica 

socioambiental da zona costeira dos municípios de Caucaia e Aquiraz, Ceará, 

avaliando os índices de vulnerabilidade à erosão, a partir de estudos sobre os 

processos costeiros e a ocupação da área, gerando assim subsídios para o 

gerenciamento costeiro local.  

A área em estudo desta pesquisa foi escolhida com base em estudos feitos 

anteriormente em ambos os municípios, nos quais foi verificada uma semelhança 
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na dinâmica costeira em relação aos seus elementos básicos (ventos, ondas e 

mares, pluviometria, deriva litorânea, dentre outros), o que poderia determinar o 

tipo de praia igual na área. Contudo, o processo de ocupação dos dois 

municípios, que deveria ser similar, pois os mesmos fazem parte da Região 

Metropolitana de Fortaleza-RMF, se tornou desigual não no processo de 

ocupação, mas no processo de urbanização.  

O município de Caucaia foi sendo ocupado entre as décadas de 1960 e 

1970, tendo uma explosão urbana na década de 1980, iniciando um processo de 

declínio e abandono entre as décadas de 1990 e 2000. Já Aquiraz é um município 

antigo que teve sua ocupação estagnada entre as décadas de 1950 e 1960, 

passando a ter um crescimento expressivo nas décadas de 1970 e 1980, o qual 

está bastante alto no período atual, sem processo de declínio.  

Tendo em vista tal evolução, nossa pesquisa procura como uma das 

hipóteses correlacionar à questão da ocupação urbana na planície litorânea com 

os processos erosivos na área, pois no município de Caucaia, espaço mais 

ocupado é o que sofre com a erosão de suas praias, enquanto que no município 

de Aquiraz, por ter uma ocupação mais recente, passou a demonstrar indícios de 

erosão pontual na última década. Logo, podemos buscar respostas sobre a 

urbanização ser ou não o agente causador do aumento dos processos erosivos 

de ambientes praiais. 

Outra hipótese que gostaríamos de compreender é a questão dos 

ambientes dunares ainda darem ou não suporte ao suprimento sedimentar da 

área, pois em Caucaia as dunas, em sua maioria, já estão ocupadas e 

impermeabilizadas, enquanto que em Aquiraz, estes ambientes ainda 

permanecem preservados em alguns “corredores entre praias”. Para isso foi feita 

uma análise morfoscópica dos sedimentos para verificar se ainda existe interação 

entre os sistemas oceano-continente no ambiente da linha de costa. 

Para a base de dados desta pesquisa, foi feita a caracterização da 

dinâmica costeira da faixa de praia da área in loco, estabelecendo os 

fatores/elementos responsáveis pelos processos da variação morfológica e 

sedimentológica praial; e foi descrito o panorama evolutivo dos aspectos físicos e 

sociais, identificando as principais mudanças ocorridas na área. Além disso, foi 

traçado o perfil socioeconômico da zona costeira, considerando os moradores, os 

usuários da praia e as principais atividades associadas ao litoral, estabelecendo o 
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grau de influência destas sobre os ecossistemas marinhos para assim ser 

confeccionado através do monitoramento do delineamento da linha de costa, 

cartas de tendência evolutiva e mapas geológico-geomorfológico e da 

vulnerabilidade ambiental do litoral estudado. 

Para aprofundar os resultados desta pesquisa de forma comparativa, 

utilizamos dados de estudos anteriores nas áreas em apreço, para gerar 

tendências evolutivas e novos indicadores de recuo ou progradação da linha de 

costa nos dois municípios, sendo estes “Análise da variação morfológica 

associadas aos riscos de banho de mar nas praias de Icaraí, Tabuba e Cumbuco, 

Caucaia, Ceará”, vinculado ao projeto “Estágios Morfodinâmicos e sua relação 

com os riscos associados ao uso das praias do Estado do Ceará” (Instituições de 

formento: FUNCAP – Processo n° 03440172-5/UECE) e “Processos costeiros e 

evolução da ocupação nas praias do litoral oeste de Aquiraz, Ceará entre 1970-

2008”, vinculado ao projeto “Áreas de riscos prioritárias para monitoramento, 

proteção e (re)ordenação territorial em função da erosão costeira e elevação do 

nível do mar” (Instituições de formento: CNPq – Processo n° 629/06/UECE). 

Nesse contexto também foram empregadas metodologias do Projeto Orla 

(BRASIL, 2002) com abordagem semi-quantitativa sobre o tipo de orla e, para a 

classificação das praias por níveis de ocupação, proposta de Moraes (2007). 

Houve a utilização de metodologias relacionadas ao Índice de Vulnerabilidade à 

erosão costeira, com propostas de Lins de Barros (2005), que faz a integração de 

informações sobre indicadores de vulnerabilidade, de instabilidade e de 

urbanização; de Nicholls (1994), com métodos sugeridos pelo Intergovernmental 

Panel on Climate Change – IPCC e de Dal Cin & Simeoni (1994), que trata sobre 

as formas de ocupação do ambiente praial e sua vulnerabilidade conseqüente. 

A diferenciação dos estágios morfodinâmicos foi feita através de pesquisas 

da escola americana, com a proposta de Sazaki (1980) apud Carter (1988) e 

Sazaki (1980) apud Souza (1997), da escola australiana com Wright e Short 

(1984 e 1999) e seguindo metodologias brasileiras como a de Hoefel (1998), Klein 

e Menezes (2000) e Muehe (2001).  

Com relação aos indicadores de erosão costeira foram abordadas 

metodologias de Souza & Suguio (2003), Souza (1997), Dominguez (1999), 

Morais (1996), Komar apud Lima (2003), Viles & Spencer (1995), Pinheiro (2000), 
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Esteves (2003), Morais et al. (2003), Lins-de-Barros (2005), Muehe (2006), dentre 

outras. 

A partir dessa relação integrada das análises propostas foi possível 

compreender a funcionalidade, fisiologia e diagnóstico atual do litoral cearense 

bem como fazer interpretação aprofundada da interação dos processos 

hidrodinâmicos costeiros correlacionandos-os à atuação antropogênica 

permitindo atestar considerações sobre os reais fatores propulsores da erosão 

costeira ocorrente, tendo ainda por base a classificação morfodinâmica e 

hidrodinâmica (aspectos quantitativos). Além disso, a avaliação diagnóstica da 

área identificou os métodos e os indicadores de vulnerabilidade à erosão que 

melhor se aplicam ao gerenciamento costeiro do Estado, subsidiando ações que 

atenuem a situação de tensão ambiental por qual passa a área. 

 

1.1 Localização geográfica do litoral do município de Caucaia e Aquiraz 

 

O município de Caucaia foi criado em 1759 e localiza-se na Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF, na porção norte do Estado do Ceará, limitando-

se com a capital cearense no litoral oeste do estado, através do Rio Ceará. Seu 

nome é uma denominação de aldeia indígena e etimologicamente significa Mato 

Queimado ou Vinho (IPECE, 2010). 

Possui aproximadamente 250.479 habitantes com um Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) de 42,37 no ano de 2008, ficando na posição 

16º no ranking estadual. Ocupa uma área de 1.227,90 Km², distanciando-se cerca 

de 20 Km (sede) da cidade de Fortaleza (MAPA 01). A Sede municipal está 

localizada nas coordenadas 3º44’0” S e 38º39’11” O, a uma altitude de 29,9 m 

(IBGE, 2000).  

Quanto a sua geomorfologia, seu território se divide em Planície Litorânea, 

Tabuleiros Pré-Litorâneos e Depressões Sertanejas. O município se limita ao 

norte com o Oceano Atlântico e o município de São Gonçalo do Amarante, a leste 

com os municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza; ao sul com o 

município de Maranguape; a oeste com os municípios de São Gonçalo do 

Amarante, Pentecoste e Maranguape. O acesso as áreas litorâneas do município 

pode ser feito pela CE-090 e CE-085 (Rota do Sol Poente ou Rodovia 
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Estruturante) e através das rodovias BR-222 e BR-020 ou Anel Viário, que faz a 

interligação da CE-040 com a BR-116. (IPECE, 2010).  

Já o município de Aquiraz foi criado em 1699 localiza-se na Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF, na porção nordeste do Estado do Ceará, 

limitando-se com a capital cearense no litoral leste do estado, através do Rio 

Pacoti. Sua toponímia vem de uma palavra originária do tupi, que significa Gentio 

da Terra (IPECE, 2010).  

Possui aproximadamente 60.469 habitantes com um Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM) de 44,25 no ano de 2008, ficando na posição 

12º no ranking estadual. Ocupa uma área de 480,97 Km², distanciando-se cerca 

de 21 Km (sede) da cidade de Fortaleza (MAPA 02). A Sede municipal está 

localizada nas coordenadas 3°54’05’’ S e 38°23’28’’ O, a uma altitude de 14,23 m 

(IBGE, 2000).  

Seu território se divide, quanto a sua geomorfologia em Planície Litorânea 

e Tabuleiros Pré-Litorâneos. O município se limita ao norte com o Oceano 

Atlântico e os municípios de Fortaleza e Eusébio; ao sul com os municípios de 

Horizonte, Pindoretama e Cascavel; a oeste com os municípios de Eusébio, 

Itaitinga e Horizonte; e a leste com o Oceano Atlântico. O acesso ao município 

pode ser feito pela CE-040 à chamada “Rota do Sol Nascente” ou pela CE-025, 

via pela Praia do Porto das Dunas (IPECE, 2010).  
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2. FORMAÇÃO DA ZONA COSTEIRA 

 
O intuito desta pesquisa foi gerar subsídios para a preservação da planície 

litorânea, seja contra os processos costeiros, seja contra as atividades 

desenvolvidas pelo homem nesse ambiente. O referencial teórico foi apresentado 

tendo por base fundamental os indicadores de vulnerabilidade da linha de costa 

em relação à erosão costeira, além de abordar sobre os agentes que dominam os 

mecanismos que controlam e desencadeiam as mudanças na planície litorânea, 

como os oceanográficos, hidrodinâmicos, meteorológicos, morfodinâmicos, 

climáticos, geomorfológicos, geológicos e antrópicos. 

 

2.1 Zona Costeira: conceitos e evolução dos estudos de gestão ambiental 

 

A zona costeira desempenha funções extremamente importantes seja de 

cunho ecológico, social ou econômico. Dentre os vários papéis destacam-se a 

absorção de nutrientes e poluentes provenientes da drenagem continental que 

são levados ao mar (AFONSO, 1999) e (CAVALCANTI, 2003); habitat e meio de 

alimentação dos peixes, crustáceos, aves e outros animais (CARTER, 1988) e 

(CAMPOS, 2003); e recurso natural que permite o desenvolvimento sócio-

econômico local (ALFREDINI, 2005) e (IBGE, 2007). Contudo, essa área 

apresenta fragilidade muito elevada em função de suas suscetibilidades, pois se 

configura como um ambiente transicional, exigindo assim planejamento específico 

na sua utilização e ocupação. 

De acordo com Campos et al. (2003), a zona costeira pode ser definida, do 

ponto de vista espacial, como sendo a estreita faixa de transição entre o 

continente e o oceano. Já do ponto de vista da gestão, ela é o lugar onde se 

acentuam os conflitos de uso, se aceleram as perdas de recursos e se verificam 

os maiores impactos ambientais devido, basicamente, à grande concentração 

demográfica e aos crescentes interesses econômicos e pressões antrópicas. 

A Resolução 1, de 21/11/90 da Comissão Interministerial para Recursos do 

Mar, a CIRM, aprovou o primeiro Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que 

definiu a Zona Costeira, como sendo: 
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... a área de abrangência dos efeitos naturais resultantes das 
interações terra/ar/mar, leva em conta a paisagem físico-ambiental, em 
função dos acidentes topográficos situados ao longo do litoral, como 
ilhas, estuários e baías, comporta em sua integridade os processos e 
interações características das unidades ecossistêmicas litorâneas e 
inclui as atividades sócio-econômicas que ai se estabelecem. 

 

Foi por meio da implantação pelo Governo Brasileiro do Programa Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (GERCO) que ações de incentivo a trabalhos que 

envolvem não só a erosão costeira, mas também a gestão nos municípios 

litorâneos aumentaram e, após a criação do Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC) gerou-se um compromisso de planejamento integrado da 

utilização dos recursos naturais litorâneos, visando o ordenamento da ocupação 

dos espaços litorâneos.  

O PNGC foi constituído pela Lei 7.661, de 16/05/88, sendo complementada 

pela Resolução N° 01/90 da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM) de 21/11/90. Este plano tem o propósito de planejar e gerenciar, de forma 

integrada, descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas na Zona 

Costeira, de forma a garantir a utilização sustentável, por meio de medidas de 

controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e 

ecossistemas costeiros (BRASIL, 2006). 

Não podemos deixar de apontar a acepção de costa ou orla marítima, que 

pode ser definida como unidade geográfica inclusa na zona costeira, delimitada 

pela faixa de interface entre a terra firme e do mar, que também é de suma 

importância para o estabelecimento da zona costeira (MUEHE, 2006). A orla tem 

seus limites genéricos estabelecidos no Projeto Orla (2002) como sendo: 

 

Ø Na zona marinha, a isóbata de 10 metros (assinalada em todas as cartas 

náuticas), profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência 

da variabilidade topográfica do fundo marinho, promovendo o transporte de 

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

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

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

Ø Na área terrestre, 50 (cinqüenta) metros em áreas urbanizadas ou 200 

(duzentos) metros em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do 

continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, 
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tais como as caracterizadas por feições de praias, dunas, áreas de 

escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, 

lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, onde 

estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

 

De acordo com Souza et al. (2005), cerca de dois terços da população 

mundial vivem na zona costeira, que corresponde a menos do que 15% da 

superfície terrestre. Já Muehe (2001) confirma essa tendência do aumento da 

população que vive na zona costeira, mostrando que no Brasil, 70% da população 

total (180 milhões de habitantes) vivem ao longo da sua costa, o que é 

comprovado pelos estudos do IBAMA (2012) na costa brasileira: 

 

“A densidade demográfica média da zona costeira brasileira fica 
em torno de 87 hab./km², cinco vezes superior à média nacional que é 
de 17 hab./km²”... “Hoje, metade da população brasileira reside numa 
faixa de até duzentos quilômetros do mar, o que equivale a um efetivo 
de mais de 70 milhões de habitantes, cuja forma de vida impacta 
diretamente os ecossistemas litorâneos. Dada a magnitude das 
carências de serviços urbanos básicos, tais áreas vão constituir-se nos 
principais espaços críticos para o planejamento ambiental da zona 
costeira do Brasil”. (IBAMA, 2012). 

 

Outra importância da zona costeira é a sua posição litorânea, que mostra 

uma favorabilidade ímpar que envolve como papel fundamental, a circulação de 

mercadorias e de pessoas, além de poder ser identificada como um espaço de 

lazer e recreação e do ponto de vista da biodiversidade, ela possui espaços 

naturais de grande riqueza e relevância ecológica. 

As zonas costeiras além de serem classificadas pela forma com que vem 

sendo ocupada e/ou consumida pelas atividades humanas, também podem ser 

definidas através de fenômenos litológicos, climáticos, oceanográficos, estruturais 

e tectônicos que influenciam na sua morfologia, podendo ser caracterizada por 

costões rochosos, falésias íngremes ou planícies costeiras (SILVA, et al. 2004). 

Estudos sobre os elementos que regem a dinâmica da zona costeira, 

formas de uso, ocupação e impactos das atividades econômicas feitas pelo 

homem na zona costeira, vêm sendo largamente discutidos na literatura por 

Woodroffe (2002), Bird (1985), Morais (1980), Pinheiro (2000), Moraes (2007), 

Dias (1990) e Martins (2004), Meireles (2005), dentre outros. 
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A análise da evolução histórica das estruturas urbanas relacionadas à 

ocupação da zona costeira cearense revela que um dos fatores impactantes, em 

termos de extensão territorial, na sua história recente é justamente a explosão 

imobiliária provocada pela valorização e mercantilização dos ambientes costeiros, 

advindas dos fenômenos relacionados às novas práticas litorâneas, 

materializadas nas residências de veraneio e, mais recentemente, nos 

equipamentos de lazer e turismo de massa (MONTENEGRO JR., 2004). 

 O aumento das atividades socioeconômicas na faixa litorânea dos 

municípios de Caucaia e Aquiraz ocorreu com a valorização do espaço em foco, 

que passou a ser definido como um lugar possuidor de ambientes de beleza 

cênica e recursos naturais ainda preservados, visando ao local para um possível 

espaço mercantilizado, reunindo valor com suporte no potencial natural que passa 

a ser visto como reserva de valor do capital, o que atualmente se caracteriza 

como um agente de destruição a médio-curto prazo desse espaço. 

Para explanar a importância da zona costeira e dos ecossistemas que 

fazem parte da mesma, assim como da complexidade da integração do potencial 

ecológico, da exploração e das formas de uso desta paisagem, analisou-se nesta 

pesquisa o geossistema da planície litorânea de Caucaia e Aquiraz, na tentativa 

de comprovar que a transformação do espaço se dá a partir da relação das 

atividades do homem em conjunto com a dinâmica da natureza.  

 

2.2 Planície Litorânea 

 

Antes de se analisar o geossistema da Planície Litorânea se faz necessário 

apresentar a importância do estudo dessa paisagem de forma integrada, isto é, 

através da relação homem-natureza, e mais precisamente, por meio dos estudos 

das atividades do homem neste ambiente e da dinâmica costeira da área. 

De acordo com Bertrand (1972) a paisagem não é a simples adição de 

elementos geográficos disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, 

o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns com os outros, fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável em perpétua evolução.  

Para Ab’ Sáber (2003), a idéia de paisagem em todos os sentidos da 

palavra é sempre de herança, seja esta de processos fisiográficos e biológicos, e 
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patrimônio coletivo dos povos, seja de heranças de processos de atuação antiga, 

remodelados e modificados por processos de atuação recente. 

Já para Claval (1967) apud Bertrand (1972) as delimitações geográficas da 

paisagem são arbitrárias e é impossível achar um sistema geral do espaço que 

respeite os limites individuais de cada fenômeno. Contudo, devemos ter noção de 

que a paisagem não deve ser vista somente na sua forma natural, mas sim como 

sendo uma paisagem total que integra todas as implicações da ação humana, 

como, por exemplo, quando estudamos o litoral e sua dinâmica natural, devemos 

levar em conta as formas com que o homem se utiliza daquele espaço, já que 

essa dinâmica natural muda conforme as atividades humanas são executadas 

naquela paisagem (MOURA, 2009). 

Rodriguez e Silva (2002), afirma que primeiro é necessário diferenciar e 

classificar as paisagens naturais, ou seja, os corpos naturais. Depois, é preciso 

distinguir as formas de ocupação, e por último, passar à classificação das 

paisagens culturais. Esse procedimento permitirá entender como é a 

transformação das paisagens naturais em paisagens culturais. 

 O geossistema, a priori, para Bertrand (1972) é uma categoria espacial 

caracterizada por uma relativa homogeneidade dos seus componentes, cuja 

estrutura e dinâmica resulta da interação entre o "potencial ecológico", a 

“exploração biológica" e a "ação antrópica", e que se identifica por um mesmo tipo 

de evolução (Figura 01). O geossistema estaria em estado de ápice quando o 

potencial ecológico e a exploração biológica encontrassem em “equilíbrio”. 

Intervenções humanas de qualquer natureza no meio implicariam num 

rompimento desse equilíbrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Esboço da teoria geossistêmica adaptado de Bertrand, 1972 e modificado para 
a explicação do geossistema dos ambientes costeiros da área de estudo. 

GEOSSISTEMA 

POTENCIAL ECOLÓGICO 

Geomorfologia + Clima + Hidrologia 
(Faixa praial, Campo de dunas, planícies lacustre e 

fluviomarinhas + Clima tropical úmido + Bacias metropolitanas) 

EXPLORAÇÃO DOS  
RECURSOS NATURAIS 

Vegetação + Solo + Fauna 
(Complexo Vegetacional Litorâneo + Desmatamento de áreas 

de restinga + Extrativismo mineral + Plantações) 

ATIVIDADES HUMANAS 

Urbanização + Atividades turísticas 
(Ocupação de Áreas de Preservação Ambiental + Privatização de 

terrenos da União) 
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A Planície Litorânea, geossistema em análise nesta pesquisa, é um 

ambiente que apresenta uma extensão variada ao longo da zona costeira 

cearense. De acordo com Souza (1994) dentre as feições que compõem a 

planície litorânea e que serviram de critério para definir os espaços homogêneos 

das geofácies, serão consideradas as seguintes: faixa praial e terraços marinhos; 

campos de dunas móveis; dunas fixas e paleodunas; espelhos d’água lacustres e 

planícies ribeirinhas e Planícies fluviomarinhas com manguezais. 

Para falar sobre a planície costeira cearense, como de qualquer outro 

litoral, faz-se necessário tecer comentários sobre as flutuações do nível do mar. 

Existem muitas evidências da variação do nível do mar no nordeste do Brasil, 

ocorrente fundamentalmente durante o Quaternário. Diversos autores como Petri 

(1983), Morais e Meireles (1992) confirmam que a prova mais evidente dessa 

variação são as amplas planícies costeiras, caracterizadas por cordões litorâneos 

paralelos à costa e os depósitos com restos de organismos marinhos, presentes 

nessas planícies. Assim, de acordo com esses autores, em alguns períodos o mar 

apresentou-se mais elevado do que o nível atual, enquanto que em outros 

momentos esteve mais recuado.  

Essas oscilações que tiveram variação da ordem de centenas de metros 

proporcionaram o surgimento de vários depósitos geológicos e processos 

geomorfológicos derivados destas oscilações, que por sua vez, contribuíram para 

a diversificação de formas de relevo e reconstituição paleogeográfica e 

paleoclimático para a planície litorânea (MEIRELES, 1997). 

As teorias sobre as causas dessa flutuação do nível do mar são diversas e 

ainda são bastante discutidas por muitos autores. Para Fairbridge (1961) in 

Meireles (op. cit.), o nível eustático do mar está intrinsecamente ligado a três 

grandes processos: A Tectono-eustasia, onde a mudança no volume das bacias 

oceânicas foi e é ocasionado por movimentos tectônicos; a Sedimento-eustasia, 

neste processo os movimentos da massa de água oceânica são controlados pela 

adição de sedimentos pelágicos e/ou terrígenos; e a Glacio-eustasia, no qual os 

movimentos da massa de água oceânica são controlados pelas condições 

climáticas, com adição ou subtração de água durante os respectivos ciclos 

interglaciais e glaciais e, mudanças das condições de temperatura e salinidade, 

que alteram a massa (expansão ou contração) da água oceânica. 
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Vale ressaltar que, conforme Silva et al. (2004), não existe um único 

comportamento de variação do nível do mar que possa ser aplicado a todas as 

linhas de costa ao redor do mundo.  

De forma geral, com base nas análises sobre as flutuações do nível do 

mar, feitas por diversos autores, como Petri (1983); Suguio et al. (1985); Morais e 

Meireles (1992); Meireles (1997); Lima (1997), e Paula & Morais (2001); podemos 

afirmar que no Quaternário ocorreram três transgressões e regressões marinhas 

significativas. 

De acordo com Martin et al. (1979) apud Suguio et. al (1985) com a Última 

Transgressão (Holocênica) ocorrida a partir de 10.000 até 7.000 anos A.P. o nível 

do mar oscilou na maior parte do litoral leste brasileiro, no qual atingiu o zero atual 

e ultrapassou este nível tendo em algumas áreas alcançado uma cota máxima de 

aproximadamente 5 m (acima do nível atual) há 5.100 anos A.P., onde após uma 

seqüência de pequenas regressões e transgressões, isto é, oscilações 

secundárias, voltou ao seu nível atual.  

Portanto, essas variações do nível do mar no Quaternário-Holoceno 

oscilaram em torno de centenas de metros, provocando o surgimento de feições 

marcantes no litoral cearense, tais como: as falésias, os terraços marinhos 

holocênicos, as planícies fluviomarinhas, lagunas, cordões litorâneos e dunas, 

principalmente as móveis. Esses processos são de extrema importância para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Deste modo, a Planície Litorânea pode ser definida como sendo um 

ambiente de acumulação de baixo gradiente formado por faixas de terra emersas 

de origem recente, composta por sedimentos marinhos e fluviomarinhos de idade 

quaternária e, dominado pela morfogênese, onde os aspectos climáticos, 

metereológicos, geomorfológicos, hidrodinâmicos e vegetacionais são elementos 

fundamentais na configuração espacial desse geossistema (SOUSA, 2007). 

 

2.2.1 Sistema Praial 

 

O geofácie da Planície Litorânea mais estudado nesta pesquisa é o do 

ambiente de praia, que por sua vez, está inserido dentro da zona costeira. A Lei 

7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 
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afirma que as praias têm sua definição legal fixada pela caracterização do 

ecossistema, conforme o art. 10, § 3.º que diz:  

 

"Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, 
tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite 
onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde 
comece um outro ecossistema." 

 

 Podemos afirmar que a praia é a zona limite entre o continente e o oceano 

através de seus elementos físicos, do mesmo modo que ela é conhecida como 

sendo um dos ambientes mais usados pelas atividades econômicas (lazer e 

turismo). 

Segundo King (1959), a praia é um ambiente sedimentar costeiro de 

composição variada, formada mais comumente por areia, e condicionado pela 

interação dos sistemas de ondas incidentes sobre a costa. 

Para Muehe (2006) as praias são feições deposicionais no contato entre 

terra emersa e água, comumente constituídas por sedimentos arenosos 

mobilizados principalmente pelas ondas, sendo deslocados num vaivém, em 

constante busca de equilíbrio. Por se localizar junto a um corpo de água, se 

estabelece como espaço de forte atração para o lazer e para atividades 

econômicas desenvolvidas por meio do turismo e esportes náuticos. 

A faixa praial possui diversas subdivisões feitas pelas diferentes literaturas 

mundiais, podendo ser caracterizada quanto a sua morfologia até sua forma de 

ocupação, dentro do seu perfil transversal à linha da costa. Para isso foram 

adotados as propostas sugeridas por Souza et al. (2005), Suguio (1998) e Morais 

& Muehe (1996) que asseveram que as faixas de praia podem ser subdivididas 

em três zonas: pós-praia, estirâncio ou zona intertidal e antepraia e, estas, 

também possuem subdivisões ou feições mais importantes, como é descrito 

abaixo (Figura 02): 

 

· Zona de pós-praia: porção limite ou superior da praia, que se estende a partir 

da linha de maré alta até o contato com o campo de dunas, falésias, linha de 

vegetação permanente ou terraços marinhos (MORAIS & MUEHE, 1996). 

Essas zonas são esporadicamente inundadas pelas marés de maiores 

amplitudes. É nesta zona da praia que se formam feições chamadas de berma 
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(SOUZA et al. 2005). A berma se localiza no limite da pós-praia com a zona de 

estirâncio e consiste no resultado da deposição/erosão efetuada pelas ondas 

no limite da zona de espraiamento, constituindo elevações planas com 

mergulho abrupto. Tal dinâmica permite o aparecimento de escarpas praiais, 

que acarreta uma maior inclinação da praia. Vale ressaltar que a berma é de 

suma importância para o ambiente praial, pois a mesma é o lugar de maior 

deposição de sedimentos e é caracterizada por um grande aporte sedimentar. 

Uma praia que não possui um ambiente de berma bem desenvolvida pode ser 

identificada como um ambiente que está sofrendo processos erosivos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Caracterização do sistema praial e seus limites. 
Fonte: Short (1999) apud Souza (2005), modificado por Moura (2012). 
 

· Zona de estirâncio ou zona intertidal: é a zona praial que corresponde à 

parte da faixa de praia que fica exposta em maré baixa e submersa em maré 

alta. É nesta zona que podemos observar em algumas praias a presença de 

rochas de praia (beachrocks) que são arenitos e conglomerados formados por 

fragmentos de predominância quartzosa, cimentados por calcita, e que 

representam um estágio de evolução litorânea, identificando um recuo da linha 

costeira após a sua formação (MORAIS & MUEHE, 1996). Também podemos 

encontrar feições das cúspides praiais que são configurações assumidas pelos 

sedimentos praiais devido às ações das ondas, expostas perpendicularmente à 



 20 

linha da costa. As rochas de praia e as cúspides são expostas nos períodos de 

maré baixa e podem auxiliar na caracterização e classificação de uma praia. 

 

· Zona de antepraia: é a zona praial que se encontra permanentemente coberta 

pelas águas, ficando exposta excepcionalmente em marés de amplitude 

elevada (SUGUIO, 1998). Seu limite mar adentro vai até aonde ocorre a zona 

de arrebentação das ondas, que interage com a zona de empolamento de 

ondas, devido ser o local no qual a onda reduz seu comprimento e aumenta 

sua altura para depois arrebentar (MORAIS & MUEHE, 1996). São nestes 

ambientes que podemos verificar a presença das feições de barras arenosas, 

barras longitudinais, bancos de areia (depósitos arenosos paralelos à praia) e 

cavas (escavação do fundo aquoso raso da antepraia) formadas pela ação das 

ondas que em períodos de marés de sizígia com maiores amplitudes ficam 

expostas que, em nível de maré baixa, remobilizam os sedimentos do fundo 

marinho. 

 

Deve-se lembrar que as praias são depósitos formados por material 

inconsolidados, como areia e cascalho e, por estes serem retrabalhados 

incansavelmente pelos processos associados às ondas, marés e ventos, 

remodelam sua morfologia e se diferenciam mesmo em ambientes próximos, o 

que resulta nos diferentes tipos de praia que podem ser encontrados em toda a 

zona costeira mundial. 

 

2.2.1.1 Tipos de praias e Morfodinâmica 

 

As praias compõem o ambiente frontal de muitos sistemas costeiros e são 

conhecidas como regiões extremamente dinâmicas, cujas características 

morfológicas refletem o agente modificador predominante, podendo ser este de 

caráter climático, metereológico, morfodinâmico, geológico, geomorfológico ou 

hidrodinâmico (SILVA, 2005).  

As praias também podem ser diferenciadas por meio da alternância 

sazonal do seu perfil topográfico, isto é, a sazonalidade de ondas de tempestade 

ou ondas pequenas de tempo bom tendem a modificar o perfil, provocando 
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erosão com a retirada dos sedimentos ou construindo as praias com a deposição 

de sedimentos, respectivamente. 

Morais (1996) explana que o perfil transversal de uma praia varia com o 

ganho ou perda de areia de acordo com a energia das ondas e da fonte de 

suprimento sedimentar. Ambos por sua vez, estão subordinados as alternâncias 

entre o tempo bom (engordamento) e tempestades (erosão). Nos locais em que o 

regime de ondas se diferencia significativamente entre o verão e o inverno, a 

praia desenvolve perfis sazonais típicos de acumulação e de erosão, 

denominados de perfil de verão e perfil de inverno (Figura 03), respectivamente 

(op. cit.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03: Esboço dos perfis sazonais (inverno e verão), que distingue os tipos de praia. 
Fonte: Schmiegelow (2004), modificação das cores por Moura (2012). 
 

Para Duarte (1997), a praia varia as suas características granulométricas e 

morfológicas por meio de agentes modificadores e condicionantes da costa. É por 

meio do estudo deles condicionantes em certo período de tempo que podemos 

classificar as praias designando seu estágio modal ou morfodinâmico 

predominante. 

De acordo com Souza (2005), diferentes modelos conceituais de praias 

têm sido propostos, mas os que mais se destacam são os da escola americana 

com Sazaki (1980) apud Souza (2005) e da escola australiana com Wright & 

Short (1984) e Short (1991 e 1999).  

O modelo da escola americana estabeleceu as características principais 

para os três estados morfodinâmicos, dissipativo, reflexivo e intermediário, 
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conforme mostra a Tabela 01. Este modelo é bastante útil quando dados sobre 

clima e ondas não estão disponíveis (SOUZA, 2005). 

 

PARÂMETROS 
ESTÁGIOS MORFODINÂMICOS 

DISSIPATIVO INTERMEDIÁRIO REFLEXIVO 
Ondas 

Tipo de quebra 
 

Número de quebras 
Reflexividade 

Nível relativo de energia 
Ângulo de incidência 

 
Deslizante (spilling) 

 
>3 

Baixa 
Alto 

Normal a costa 

 
Deslizante (spilling) - 

mergulhante (plunging) 
1-3 

- 
Médio 

Médio (0-10°) 

 
Mergulhante (plunging) 

- frontal (collapsing) 
1 

Alta 
Baixo 

Oblíquo (10-45°) 

Correntes 
Horizontais 
Costa afora 

 
Grandes giros 

Fortes correntes de retorno 

 
Pequenos giros 

Médias correntes de retorno 

 
Unidirecional 

Fluxo rumo sotamar 
Morfologia 

Barras 
Inclinação da praia e zona 

submersa 
Cúspides 

 
Perfil praial 

 
Múltiplas, paralelas 

<2° 
 

Embaiamentos rítmicos, 
aperiódicos 

Plano 

 
Em crescente 

2-4° 
 

Cúspides de surfe 
 

Transicional 

 
Sem barras 

>4° 
 

Cúspides de lavagem 
(de maré) 

Em degraus 

Transporte de sedimentos 
Resultante ao longo da costa 

Costa-adentro/Costa-afora 
Modo dominante 

Granulometria 
Atividade eólica 

 
Baixo 
Alto 

Suspensão 
Fina 
Alta 

 
Médio 
Médio 
Misto 
Média 
Média 

 
Alto 

Baixo 
Carga de fundo 

Grossa 
Baixa 

Tabela 01: Principais índices morfodinâmicos praiais segundo Sazaki (1980). 
Fonte: Souza (2005). 

 

No Brasil autores como Souza (1997, 2001b) utilizou a metodologia da 

escola americana proposta por Sazaki (1980) nas praias de São Paulo, 

introduzindo nela os conceitos de “alta energia” classificando-as como costas 

abertas e “baixa energia” como costas abrigadas, definindo assim cinco estados 

morfodinâmicos: dissipativo de alta energia, dissipativo de baixa energia, 

intermediário, reflexivo de alta energia e reflexivo de baixa energia. 

Para a escola australiana uma das definições do termo morfodinâmica de 

praias para eles é o “ajustamento mútuo da topografia e da dinâmica dos fluidos, 

envolvendo o transporte de sedimentos” (Wright e Thom, 1977, apud Short, 

1999). Wright e Short (1984) define não só como um termo, mas como a ciência 

que busca a compreensão das respostas morfológicas das praias frente às 

variações hidrodinâmicas, principalmente por meio do clima de ondas. 

 Para avaliar os estágios morfodinâmicos dos ambientes praiais, utiliza-se o 

cálculo do parâmetro de Dean (W), metodologia proposta por Wright e Short 

(1984). De acordo com esses parâmetros as praias arenosas foram classificadas 
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em dissipativas (de baixa energia) e reflexivas (de alta energia) e mais quatro 

estágios intermediários. 

 

 

Onde: 

Hb = altura da onda na arrebentação. 

Ws = velocidade da queda do grão em suspensão. 

T = período da onda. 

 

 O parâmetro Omega (W) é o resultado da associação dos elementos 

morfológicos, granulométricos e energéticos, aplicados em um modelo de 

variabilidade espacial da praia e da zona de surfe, associados aos diferentes 

regimes de ondas e marés (MUEHE,1996).  

  O estado da praia também pode determinar os fatores pelos quais as 

praias sofrerão acresção ou erosão. Short (1984) conceitua as praias como sendo 

ambientes costeiros de composições sedimentares variadas, formada mais 

comumente por areia, e condicionado pela interação dos sistemas de ondas 

incidentes sobre a costa. O mesmo autor propõe os seguintes tipos de praias ou 

estágios morfodinâmicos praiais (Figura 04-A,B,C,D,E,F): 

 

I Dissipativa (A): apresenta larga zona de surfe com baixo gradiente 

topográfico (declividade) e elevado estoque de areia, sendo que o gradiente 

da praia também se apresenta baixo. Esse estado ocorre em condições de 

ondas altas e de elevada esbeltez, ondas de tempestade, ou na presença de 

sedimentos de granulometria fina. 

I Refletiva (F): caracterizado por elevados gradientes da praia e zona 

submersa adjacente, o que praticamente elimina a zona de surfe, o berma é 

elevado e o estoque de areia na zona submersa é baixo. 

I Terraço de baixa-mar (E): é caracterizado por uma acumulação plana de 

areia, no nível de baixa mar ou um pouco abaixo, moderadamente dissipativa 

e limitada por uma face praial mais íngrime e refletiva durante a preamar. 

I Barra transversal (D): caracterizado por cúspides dispostos transversalmente 

à praia e fortes correntes de retorno. Apresenta a maior segregação lateral de 

fluxo, proporcionando alta energia das ondas. 

Ω = Hb / Ws *T 
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I Banco e calha longitudinal (B) e Banco e praia rítmicos e em cúspides 

(C): se desenvolvem de um perfil dissipativo por seqüência acrescional 

chegando a condições refletivas quando as ondas dissipam no banco e se 

reformam na cava mais profunda chegando a face de praia com espraiamento 

relativamente alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04- A,B,C,D,E,F: Estados morfodinâmicos de acordo com a escola australiana.  
Fonte: adaptado de Wright & Short, 1984 apud Muehe, 1996. 
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Segundo Duarte (1997), os estudos desenvolvidos por pesquisadores 

australianos a partir do final da década de 1970, mostraram a necessidade de se 

obter um modelo mais dinâmico que melhor explicasse as variações observadas 

nas praias e na sua zona de surfe. Destes estudos foram reconhecidos seis 

estágios morfológicos associados a diferentes regimes de ondas. Essa 

classificação era utilizada em sistemas de micromarés (menos de 2 m), embora 

atualmente seja uma tendência com aplicabilidade global. 

De acordo com Sousa (2007), a dinâmica que atua na carga de sedimentos 

depositados na praia e na zona de surfe proporciona mudanças intensas nesse 

material. Tais modificações tornam difícil a obtenção de modelos que expliquem 

essas variações. Nesse sentido, pesquisadores australianos chegaram a um 

modelo que descreve a variabilidade espacial dos tipos de praia (Ω), 

classificando-as de acordo com o a altura e período de ondas e o tamanho do 

sedimento (Tabela 02).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabela 02: Classificação morfodinâmica de praias arenosas. 
Fonte: Short, 1999. 
 

Short (1999) assegura que todas as praias são dominadas por ondas e 

compostas de sedimentos, contudo, a interferência da maré pode dar uma nova 

classificação à praia. A despeito do que ocorrem nas macro e mesomarés, Short 

(1984) ressaltou que a mobilidade da praia é alterada pela variação da maré, 

resultando em diferenciações morfodinâmica entre parte superior e inferior do 

perfil conseqüente dos processos de transporte de sedimentos através de ondas 

incidentes e correntes de marés nesta região.          



 26 

2.3 Processos Costeiros 

 

Quando se estuda os processos que regem a geomorfologia costeira é 

necessária a caracterização da cobertura sedimentar e sua mobilidade em função 

de parâmetros meteorológicos, climáticos, hidrológicos e oceanográficos. Neste 

caso, são imprescindíveis investigações acerca dos fatores que influenciam os 

parâmetros oceanográficos para que haja um melhor entendimento deste estudo, 

sendo estes condicionantes as ondas, os ventos, as marés e as correntes 

encontradas nos processos oceanográficos. Estes serão descritos a seguir. 

 

2.3.1 Ondas e Ventos 

 

As ondas são geradas no oceano aberto pelos ventos e dependem 

fundamentalmente de sua velocidade, duração e extensão da pista na superfície 

do oceano sobre a qual eles atuam (SOUZA et al. 2005). Logo, a hidrodinâmica 

que existe ao longo da praia é resultante da interação das ondas incidentes, 

permanentes e aperiódicas e dos fluxos gerados por ondas e marés. Esse 

movimento gera atrito sobre os sedimentos, dos quais são carreados em 

suspensão, causando gradientes espaciais e temporais no seu percurso. Assim, à 

medida que esse processo produz determinadas morfologias, indica que 

morfologia e hidrodinâmica evoluem conjuntamente (WRIGHT e SHORT, 1984).  

De acordo com Woodroffe (2002), o vento é um importante fator 

responsável pela formação das ondas. Ele também influencia na modificação e 

desenho das costas, geralmente associados a ondas e períodos de chuva. Estes 

contribuem ainda para o processo de erosão localizada através do transporte de 

grãos, que varia em função da sua velocidade.   

Existem vários fatores que podem influenciar na formação do vento, 

fazendo com que este possa ser mais forte (ventania) ou suave (brisa): pressão 

atmosférica, radiação solar, umidade do ar e evaporação. Entretanto, o vento 

também pode modificar estes fatores gerando um ciclo sistêmico no qual o 

mesmo passa a distribuir o calor sobre a Terra, movimenta as nuvens e 

transforma o tempo. 

De acordo com Muehe (1996) as ondas são o principal fator de modelagem 

das zonas costeiras, pois ao chegarem à praia geram um movimento resultante 
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chamado corrente longitudinal que realiza o transporte de sedimentos que vai 

alimentando as faixas de praia das zonas litorâneas. 

As ondas são caracterizadas principalmente pela sua forma (Figura 05), 

que deriva da ação do vento, promovendo uma mistura complexa de várias ondas 

de formas diferentes; energia, que é responsável pelo movimento praticamente 

aparente das águas que compõe a onda, então caracterizada por dois tipos de 

energia, a potencial e cinética, responsáveis, respectivamente, pela forma da 

onda e pelo movimento orbital desta; crista, que é o ponto mais alto da onda; 

calha ou depressão, o ponto mais baixo; altura, que é distância vertical entre a 

crista e a calha; amplitude, que mostra o quanto à altura variou, correspondendo 

metade desta; comprimento, distância entre duas calhas ou duas cristas; período, 

que é o tempo necessário para duas cristas passem em um mesmo ponto; 

freqüência, que é a variável que quantifica o número de cristas ou calhas que 

passam em um ponto por segundo (MORAIS, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Características das ondas. 
Fonte: adaptado de Gresswell, 1957. 

 

 A forma de arrebentação das ondas depende do gradiente do fundo 

próximo a praia e da relação entre a altura e o comprimento de onda (Figura 06). 

O tipo de arrebentação pode ser classificado, segundo Hoefel (1998) apud Sousa 

(2007) em quatro formas:  

 Progressiva ou deslizante (spilling) ocorre em praias de baixa 

declividade, nas quais a onda gradualmente empina-se para então deslizar 

DIVISÃO DAS PARTES DA ONDA 

Direção de Propagação da onda 

Comprimento de onda 

Amplitude  
da onda 

Crista de onda 

Calha da onda 
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pelo perfil, dissipando sua energia através da larga pista de surfe sendo, 

portanto, características de praias em estado dissipativo.  

 Mergulhante (plunging) ocorre em praias de declividade moderada a alta. 

A onda empina-se abruptamente ao aproximar-se da costa e quebra 

violentamente formando um tubo, dissipando sua energia sobre uma pequena 

porção do perfil, através de um vórtice de alta turbulência;  

 Ascendente (colapsing) ocorre em praias de declividade tão alta que a 

onda não chega a quebrar propriamente, ascendendo sobre a face praial e 

interagindo com o refluxo das ondas anteriores;  

 Frontal (surging) ocorre também em praias de abrupta declividade e é 

considerado um tipo intermediário entre a mergulhante e a ascendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Tipos de arrebentação das ondas. 
Fonte: www.cem.ufpr.br/praia/pagina/pagina. Acessado em: 10/07/2011. 
 

Vários autores que pesquisam os parâmetros oceanográficos, mais 

precisamente as ondas, (Gresswell 1957; Bird em 1984, 1985 e 1993; Emery em 

1961 e 1969; Morais e Muehe 1996; Carvalho et al., 1994) dentre outros, 

asseveram que as ondas representam o mais importante agente marinho que 

governa o desenvolvimento da linha de costa, e muito da dinâmica do ambiente 

praial é resultado direto ou indireto da ação das ondas. 

 

2.3.2 Correntes Costeiras 
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As correntes litorâneas que dão suporte aos estudos da morfodinâmica e 

da hidrodinâmica costeira são as correntes geradas pela ação dos ventos e das 

ondas e, são conhecidas como correntes longitudinais e correntes de retorno, que 

movem-se paralelamente a linha de costa e transportam os sedimentos costa 

afora (DUARTE, 1997).   

A corrente de Deriva Litorânea ou corrente Longitudinal segundo Suguio 

(1998) é uma corrente essencialmente paralela a costa, que atua na plataforma 

interna gerada por frente de ondas que incidem mais ou menos obliquamente a 

linha costeira. A velocidade de uma corrente desse tipo varia em função do 

ângulo de incidência das ondas, sendo que ângulos superiores a 5° são 

suficientes para produzir velocidades bastante eficientes, como mostra a Figura 

07 (MUEHE, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 07: Sentido da corrente de deriva litorânea.  
Fonte: adaptado de Noernberg (2005). In: www.cem.ufpr.br/praia, por Moura, 10/07/2011. 
 

Conforme Morais (1996), o transporte de sedimentos feito pelas correntes 

ocorre de forma transversal, onde os sedimentos são colocados em suspensão 

pela energia de arrebentação da onda e trabalhados até o limite de ação do 

espraiamento e jogado novamente no sistema através do refluxo das ondas; e o 

transporte longitudinal que se dá pelas correntes longitudinais que carreiam os 

sedimentos em sentido paralelo à linha de costa. 

Hoefel (1998) apud Sousa (2007) cita que o movimento gerado nesse tipo 

de corrente é intensificado da costa em direção ao oceano alcançando seu ápice 
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no meio da zona de surfe, ressaltando que esse movimento não ultrapassa a 

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

modificações das ondas nessa zona. 

Já as correntes de retorno são formadas a partir da convergência de duas 

correntes de deriva litorânea em um ponto ao longo da praia, que, quando 

ocorrem, se encontram e fluem em direção ao mar, na forma de uma corrente 

estreita e forte. Essas correntes são um dos principais riscos de banho de mar 

encontrados na praia (SCHMIEGELOW, 2004). 

As correntes de retorno (rip currents) também são descritas como um 

fenômeno de sub-superfície, que é estreito e se move rapidamente, 

transversalmente à praia (DAVIS, 1984). Essas correntes são formadas pelas 

ondas e pela gravidade; quando as ondas chegam à costa, empurram a água 

para a face da praia, e a gravidade faz com que essa água retorne, porém, ao 

retornar, encontra resistência de outras ondas que estão chegando. Então a água 

procura um caminho de menor resistência, que poderá ser próximo a um molhe, a 

uma rocha ou no meio da praia, onde há uma depressão na areia. Nesse caso, a 

água retornará apenas por um caminho, o canal de retorno, que é um canal 

escavado pelo fluxo dessa corrente de retorno (Figura 08), rumo ao mar aberto 

(HOEFEL, 1998 apud SOUSA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08: Exemplo de corrente de retorno.  
Fonte: adaptado Schmiegelow (2004) por Moura (2009). 
 

Suguio (1998) caracteriza as correntes de retorno como sendo uma forte 

corrente superficial que flui do litoral para o mar aberto, correspondendo ao 
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movimento de retorno das águas acumuladas na zona costeira pela chegada dos 

sucessivos trens de onda. O comprimento dessas correntes pode variar de 70 a 

830m de largura e 0,5 m de profundidade, podendo atingir uma velocidade de até 

2 nós (REIMNITZ et al. 1976 apud SUGUIO, 1998). 

  

2.3.3 Marés e Variações do nível do mar  

 

As marés são elementos importantes a serem considerados no que tange 

ao transporte de sedimentos, além disso, sua oscilação interfere na morfologia da 

costa, pois transferem as zonas de arrebentação, surfe e espraiamento sobre o 

perfil da praia (HOEFEL, 1998 apud SOUSA, 2007) e interferem substancialmente 

nos ecossistemas costeiros, como nos estuários, por exemplo. 

Segundo Morais (1996) as marés podem ser classificadas de acordo com 

sua influência e atração gravitacional exercida pelo Sol, sendo do tipo maré diurna 

com regularidade de preamar e baixa-mar em um dia (24h e 50 min.), maré semi-

diurna que apresenta duas preamares e duas baixa-mares em um dia, com 

discrepância pouco significativa na altura e duração dos ciclos; e maré mista que 

também apresenta duas preamares e baixa-mares, porém com significativa 

diferença na altura e duração de cada ciclo. 

As forças gravitacionais do sistema Sol – Lua originam dois tipos de maré: 

as marés de sizígia e de quadratura (Figura 09). As marés de sizígia ocorrem 

quando as forças dos astros estão alinhados formando uma linha reta, marcado 

pelas luas Nova e Cheia e as marés de quadratura ocorrem quando o Sol , a 

Terra e a Lua forma um ângulo de 90°, fazendo com que a força do Sol seja 

parcialmente anulada pela força da Lua, ocorrem nas luas crescente e minguante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Maré de Sizígia e Quadratura. 
Fonte: adaptado de Sousa (2007) por Moura (2009). 
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Em função da latitude geográfica, as costas apresentam diferentes regimes 

de marés, que são classificadas em três tipos: micromarés, quando a amplitude 

de maré de sizígia é < 2 m; mesomarés, quando as amplitudes variam entre 2 e 4 

m; ou macromarés, quando as amplitudes são > 4 m, podendo atingir até 12 m 

em algumas regiões do planeta (DAVIES, 1964). 

As marés da costa do Ceará podem ser classificadas como ondas semi-

diurnas, e são caracterizadas pela ocorrência de dois preamares e dois 

baixamares com amplitudes desiguais no período de um dia lunar (24 h e 50 min). 

Apresentam, portanto, um período médio das ondas de maré de 12 h e 25 min. As 

correntes geradas pelas marés podem atingir velocidades de até 4 nós na 

plataforma externa, e são responsáveis pelo transporte do material recolocado em 

suspensão por ação das ondas e da deriva litorânea para o mar profundo 

(MORAIS, 1980). 

O Nível do Mar (N.M.) é o referencial utilizado na maioria das vezes para 

se avaliar variações na topografia de uma determinada área. É por meio de 

estudos sobre os fatores oceanográficos (correntes, marés, ondas), 

meteorológicos (ventos, pressão atmosférica) e geofísicos (anomalias do geóide 

causadas pela distribuição de densidade das rochas no interior da terra), que 

podemos verificar algumas variações do Nível do Mar (SILVA et. al 2004). 

O mesmo autor (op cit.) afirma que, as respostas da elevação do nível do 

mar na linha da costa são imediatas, traduzindo-se em afogamentos e erosão dos 

depósitos da planície costeira. Logo, com o nível do mar pode variando em 

diferentes escalas de tempo (horária, diária, sazonal e de longo período), amplia 

as necessidades de avaliação e cuidados com a proteção da costa em relação ao 

nível do mar.  

O Nível do Mar pode ser influenciado em certas escalas pela variação da 

maré (sazonalidades diárias) e nas oscilações de maior amplitude podem variar 

com a sazonalidade mensal e/ou anual(ais), pois dependem dos fenômenos como 

o El Niño/ENOS, e à variabilidade das manchas solares e de precipitações. Tudo 

isso referente ao litoral brasileiro (MESQUITA, 2000 apud SOUZA et al. 2005). 

De acordo com o IPCC (2001), as oscilações da costa brasileira, medidas 

desde 1781, indicam taxas de até 4 mm/ano ou cerca de 50 cm/século, sendo a 

causa mais provável dessa elevação o aquecimento da temperatura global, que 

foi em média de 0,6 a 0,2° C para o século XX. 
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2.3.4 Balanço sedimentar das praias 

 

A relação entre as perdas e os ganhos de sedimentos em uma praia é 

denominada balanço sedimentar, que de acordo com Souza et al. (2005) pode ser 

dividido entre os ambientes de suprimento para a praia e os ambientes que 

acarretam em perda de sedimentos da praia, como mostra a Tabela 03, que 

identifica os tipos de suprimentos e perdas que ocasionam processos erosivos.  

 
Tabela 03: Balanço sedimentar de uma praia. 
Fonte: Souza, 1997, modificado. 

 

Segundo Stapor apud Suguio (1998), o balanço sedimentar de um trecho 

de costa, por exemplo, é determinado pelo cálculo volumétrico dos materiais daí 

erodidos e aí sedimentados. Existem várias maneiras para se estabelecer este 

tipo de balanço sedimentar, tais como:  

 

 “(...) comparação de mapas batimétricos de diferentes épocas, confronto 
de dados de dragagem, medidas de mudanças ocorridas nas praias e nas 
zonas litorâneas em relação a estruturas superficiais (molhes, 
quebramares, etc.), fórmulas empíricas relacionando medidas de 
modificações em áreas com correspondentes taxas volumétricas de 
transporte. A precisão dessas determinações aumenta proporcionalmente 
com tempos de observação ou de medida” (Suguio, 1998: 83). 

 

SUPRIMENTO DE SEDIMENTOS 
PARA A PRAIA 

PERDA DE SEDIMENTOS PARA A 
PRAIA 

BALANÇO 

Provenientes dos rios e canais de 
maré 

Transportados rumo ao continente, para os 
rios e canais de maré 

 

 

 

 

 

Processos 
deposicionais e 

erosivos no 
sistema praial, 
em equilíbrio 

Provenientes de costões rochosos, 
praias e depósitos marinhos frontais 

Transportados ao longo da praia (correntes de 
deriva litorânea) 

Provenientes da plataforma continental 
(correntes geradas por ondas e marés) 

Transportados para a plataforma continental 
(correntes de retorno e de costa-afora) 

Provenientes das dunas (transportadas 
pelo vento e ondas de tempestades) 

Removidos para as dunas (ventos e ondas de 
tempestades) 

Alimentação artificial da praia 
(contribuição antrópica) 

Extração/mineração de areia da praia e de 
desembocaduras 

Aumento do volume de sedimentos 
produzidos no continente na 

plataforma continental (causas naturais 
e antrópicas) 

Redução do volume de sedimentos produzidos 
no continente na plataforma continental 

(causas naturais e antrópicas) 



 34 

De acordo com Alfredini (2005, p. 119), “as quantidades de sedimentos são 

relacionadas de acordo com as fontes, sumidouros e processos que produzem 

aumentos ou subtrações”. O objetivo de um balanço sedimentar é permitir a 

estimativa de taxas volumétricas (erosão e/ou deposição) (Figura 10) e assinalar 

os processos mais significativos encontrados no litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: O balanço sedimentar na zona litorânea. 
Fonte: adaptado de Alfredini (2005) por Moura (2012). 
 

Num balanço sedimentar completo (Figura 10), a diferença de volumes 

entre a areia adicionada por todas as fontes e a removida por todos os 

sumidouros deve ser zero (op. cit). Normalmente o balanço é feito para estimar 

uma erosão ou taxa de deposição desconhecida. Assim, o balanço sedimentar é 

medido pela equação: 

 

 

 

 

 

 

Deve-se levar em consideração que existe limites para o estudo do balanço 

sedimentar. Estes são definidos por Alfredini (2005) em: área a ser monitorada, 

escala de tempo de interesse e os propósitos do estudo. Por exemplo, caso a 

dinâmica dos processos costeiros se altere dentro da área a ser analisada, esta 

deve ser avaliada separadamente dos demais setores. 

Soma das fontes - Soma dos sumidouros = 0 
 

Ou, 
 

Soma das fontes conhecidas - Soma dos sumidouros 
conhecidos = Fonte ou sumidouro desconhecido 
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2.4 Erosão e Progradação da Linha de costa 

 

O processo de erosão é definido por Suguio (1998) como sendo em geral 

de origem natural, que pode atuar tanto em costa rasa quanto escarpada. Por 

outro lado, a erosão costeira, principalmente a praial, pode ser induzida pelo 

homem. Já o processo de progradação da linha de costa ele define como um 

mecanismo de avanço da linha costeira, mar adentro, normalmente relacionado à 

sedimentação por processos marinhos litorâneos ou fluviais. 

Já progradação, pode ser definido como o mecanismo de avanço da linha 

de costa, mar adentro, normalmente relacionado à sedimentação dos processos 

marinhos litorâneos (SUGUIO, 1998). 

São comuns os exemplos de trabalhos que analisam os processos de 

erosão e progradação da zona costeira no Brasil e no mundo como as pesquisas 

de Komar (1983); Short et al. (1984); Dias (1990); Carvalho et al. (1994); Morais 

(1996); Bird (1996); Muehe (1996); Maia et al. (1997); Pinheiro (2000); Muehe 

(2001) e (2003); Martins et al. (2004); Moura et al. (2007); Sousa (2007); Muehe 

(2005); dentre outros.  

Para Morais (1996), a erosão costeira tem início quando o material erodido 

é levado da linha de costa em maior proporção do que é depositado. O mesmo 

autor divide a erosão costeira em dois tipos: erosão natural e erosão antrópica. A 

erosão natural é resultado da sazonalidade dos regimes de ondas e da 

morfodinâmica das feições fisiográficas costeiras, constituindo um processo 

normal no equilíbrio sedimentológico e dinâmico do sistema costeiro.  Enquanto 

que a erosão antrópica é resultante da interferência do homem nesse sistema 

dinâmico nas diversas formas de intervenção. 

Como principais causas da erosão é apontada a intervenção do homem 

nos processos costeiros seguido da urbanização da orla. Esta constatação é 

importante à medida em que se relega a erosão provocada por fenômenos 

naturais a um segundo plano, principalmente a decorrente de uma suposta 

elevação do nível do mar (MUEHE, 2001). 

 Muehe (2006) diz que as modificações na posição da linha de costa 

decorrem em grande parte da falta de sedimentos, provocado pelo esgotamento 

da fonte, principalmente a plataforma continental. O processo se dá pela 

transferência de sedimentos para campos de dunas ou por efeitos decorrentes de 
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intervenção do homem, principalmente a construção de barragens ou obras que 

provocam a retenção do fluxo de sedimentos ao longo da costa. 

 A erosão costeira é o conjunto de processos em que é removido mais 

material da praia de quanto suprido, devido à quebra do equilíbrio dinâmico 

original, sendo um dos principais problemas mundiais do ponto de vista da 

preservação do solo (ALFREDINI, 2005). Numa praia, onde o solo é arenoso e, 

portanto, mais "frágil", a perda de areia numa ponta (erosão) tende a ser 

compensada pelo acúmulo (progradação) em outra, e vice-versa, para que se 

mantenha o equilíbrio. Casas podem ser destruídas nos locais atingidos pela 

erosão (MUEHE, 2003). 

 Uma análise preliminar de relatórios de diversos grupos de pesquisa indica, 

de forma bem genérica, que no total de registros a erosão predomina largamente 

sobre a progradação, com cerca de 40% concentrado nas praias, 20% nas 

falésias sedimentares e 15% nas desembocaduras fluviais. Relatos de 

progradação representam 10% relativo a praias e 15% a desembocaduras fluviais 

ou estuarinas. Assim sendo nas desembocaduras fluviais o número de 

ocorrências de erosão iguala a de progradação, confirmando o risco de 

intervenção neste ambiente de grande sensibilidade morfodinâmica (MUEHE, 

2005). 

Muitos autores estudam o litoral do Estado do Ceará em relação aos 

diversos impactos negativos decorrentes da erosão costeira desde a década de 

1970, como Morais (1996) e Albuquerque (2008) no município de Fortaleza, 

Pinheiro (2000) na praia da Caponga, município de Cascavel, Meireles (1994) no 

município de Beberibe, Moura et al. (2007) no município de Caucaia e Moura et 

al. (2008) no município de Aquiraz, dentre outros.  

 

2.4.1 Indicadores de erosão costeira: causas naturais e antrópicas 

 

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

processo decorrente de balanço sedimentar negativo que pode trazer como 

conseqüências para a praia a redução de sua largura, desequilíbrios naturais, 

aumento das inundações decorrentes das ressacas, destruição de estruturas 

construídas pelo homem e perda do valor paisagístico e turístico da região. 
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 Segundo Bird (1985 e 1999), cerca de 20% das linhas de costa de todo o 

planeta são formadas por praias arenosas, das quais 70% estão em processo 

predominante de erosão, 20% em progradação e os restantes 10% encontram-se 

em equilíbrio relativo. 

 No Brasil alguns estudos sobre os processos erosivos nas praias estão 

atestando este problema aos fenômenos naturais e/ou antrópicos, pois os 

mesmos podem interagir entre si o tempo todo no condicionamento da erosão, 

sendo difícil identificar ou mesmo individualizar o fator principal desta, como é 

mostrado na Tabela 04. 

Tabela 04: Indicadores de erosão costeira. 
Fonte: Souza, 1997, 2001b; Souza & Suguio, 2003. 
 

 De acordo com a metodologia proposta por Souza (1997,1999, 2001b); 

Dominguez (1999); e Souza & Suguio (2003), para se classificar a praia quanto as 

causas naturais e antrópicas, pode-se utilizar a relação de vinte itens que 

 INDICADORES DE EROSÃO COSTEIRA 

I 
Pós-praia muito estreita ou inexistente devido à inundação permanente durante as preamares de sizígia (praias 
urbanizadas ou não). 

II 
Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com diminuição da largura da praia em toda sua 
extensão, ou mais acentuadamente em determinados locais dela (praias urbanizadas ou não). 

III 
Erosão progressiva de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as praias, sem o 
desenvolvimento de falésias ou escarpamentos em dunas e terraços marinhos (praias urbanizadas ou não). 

IV 

Presença de falésias com altura de até dezenas de metros em rochas sedimentares mesozóicas, sedimentos 
terciários (Formação Barreiras) e rochas de praia pleistocênicas e holocênicas, e presença de escarpamentos em 
depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as praias (praias urbanizadas ou não). 

V 

Destruição de faixas frontais de vegetação de “restinga” ou de manguezal e/ou presença de raízes e troncos em 
posição de vida soterrados na praia, devido à erosão e soterramentos causados pela retrogradação/migração da 
linha de costa, ou por processos de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras). 

VI 

Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia ou terraços marinhos holocênicos e 
pleistocênicos, sobre o estirâncio e/ou a face litorânea atuais, devido à remoção das areias praiais por erosão 
costeira e déficit sedimentar extremamente negativo (praias urbanizadas ou não). 

VII 

Freqüente exposição de “terraços ou falésias artificiais”, apresentando pacotes de espessura até métrica, formados 
por sucessivas camadas de aterros soterrados por lentes de areias praiais/dunares (contato entre a praia e a área 
urbanizada). 

VIII 
Construção e destruição de estruturas artificiais erguidas sobre os depósitos marinhos ou eólicos holocênicos que 
bordejam a praia, a pós-praia, o estirâncio, a face litorânea e/ou a zona de surfe. 

IX 

Retomada erosiva de antigas plataformas de abrasão marinha, elevadas de +2 a +6 m, formadas sobre rochas do 
embasamento ígneo-metamórfico pré-cambriano a mesozóico, ou rochas sedimentares mesozóicas, ou sedimentos 
terciários (Formação Barreiras) ou arenitos praiais pleistocênicos, em épocas em que o nível do mar encontrava-se 
acima do atual, durante o final do Pleistoceno e o Holoceno (praias urbanizadas ou não). 

X 
Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos da praia, em associação com outras 
evidências erosivas (praias urbanizadas ou não). 

XI 

Presença de embaíamentos formados pela atuação de correntes de retorno concentradas associadas a zonas de 
barlamar ou centos de divergência de células de deriva litorânea localizados em local mais ou menos fixo da praia, 
podendo ocorrer também processos de sobrelavagem (ilhas e praias-barreiras). 
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resumem os fatores naturais e antrópicos até hoje encontrados nas praias já 

analisadas.  

A avaliação em conjunto desses fatores com os indicadores de erosão 

costeira abordados na Tabela 04, gera uma fonte de dados para se identificar os 

elementos condicionantes dos processos erosivos na área. As causas naturais da 

erosão costeira e seus efeitos e processos associados são indicados por treze 

fatores, já as causas antrópicas são resumidas em sete fatores, sendo eles 

representados na Tabela 05: 

Causas naturais da erosão costeira Efeitos e processos associados 

1- Dinâmica de circulação costeira: presença de centros de 
divergência de células de deriva litorânea. 

Os processos de refração de onda que concentram a 
energia destas em certos trechos da linha de costa fazem 
com que ocorram as chamadas correntes de retorno. 

2- Morfodinâmica de praia. 
As praias intermediárias são as mais suscetíveis a erosão, 
pois possuem maior variabilidade temporal. 

3- Aporte sedimentar atual naturalmente ineficiente. 
O aporte sedimentar constante equilibra o balanço de 
sedimentos na linha de costa. Se esse suprimento é 
ineficiente haverá erosão. 

4- Presença de irregularidades na linha de costa 
(promontórios rochosos). 

Quando há irregularidades da linha da costa, ocorre forte 
dispersão de sedimentos e erosão em certos trechos 
devido causarem interrupção local da deriva litorânea. 

5- Presença de amplas zonas de transporte de sedimentos 
(by-pass). 

Em segmentos longos e retos da linha de costa ocorre 
erosão devido estes pouco permanecerem na praia por 
estarem em trânsito contínuo. 

6- Modificação da deriva litorânea devido a mudanças 
bruscas na orientação da costa. 

Há a ocorrência de molhe hidráulico devido o intendo fluxo 
fluvial. Os obstáculos costa-afora promovem fenômenos 
de difração e refração das ondas, gerando excelentes 
armadilhas de sedimentos provocando déficit sedimentar 
na praia. 

7- Inversões bruscas da orientação da deriva litorânea 
causadas por fenômenos climático-meteorológicos (ciclones 
extratropicais). 

Eventos como o El Niño alteram o regime dos ventos e de 
ondas podendo causar inversão das correntes de deriva 
litorânea. 

8- Elevação do NM de curto período devido a efeitos 
combinados de fenômenos astronômicos, meteorológicos e 
oceanográficos. 

Fenômeno referente as variações horárias, diárias e 
sazonais definidas por Mesquita (2000), no qual ocorre 
inundação de praias e dunas; migração do perfil praial e 
destruição de estruturas construídas pelo homem. 

9- Efeitos primários de elevação do NM durante o último 
século, em taxas de até 50cm/século ou 4 mm/ano. 

O predomínio da erosão costeira é um dos principais 
efeitos da elevação do NM, provocando a diminuição da 
largura da praia. 

10- Efeitos secundários da elevação do NM de longo período 
(Regra de Bruun). 

Auxilia nos estudos com a geração de dados sobre os 
sedimentos, praias subaéreas e transportes de sedimentos 
para o fundo marinho. 

11- Evolução quaternária das planícies costeiras: balanço 
sedimentar de longo prazo negativo. 

A maior ou menor presença de sedimentos quaternários 
reflete se o balanço sedimentar foi negativo ou positivo e 
também o comportamento geral do transporte costeiro. 

12- Balanço sedimentar atual negativo originado por 
processos naturais individuais ou combinados. 

O déficit de sedimentos em uma praia pode ser causa e 
efeito dos processos erosivos, mas os fatores naturais 
citados acima também induzem ao balanço sedimentar 
negativo. 

13- Fatores tectônicos. 
Fatores que atuam no RN que formam as falésias d até 15 
m e as baías em forma de zeta (grabens), que são 
esculpidos pela erosão diferencial. 

Causas antrópicas da erosão costeira Efeitos e processos associados 

14- Urbanização da orla com destruição de dunas e/ou 
impermeabilização de terraços marinhos. 

Eliminam os estoques sedimentares da praia e interferem 
na circulação de correntes costeiras, o que acarreta nos 
processos erosivos diretos. 

15- Implantação de estruturas rígidas ou flexíveis, paralelas 
ou transversais a costa para conter a erosão costeira. 

Espigões, molhes, enrocamentos, canais de drenagem, 
muros, gabiões e quebra-mares interferem na circulação 
de correntes costeira por modificarem o ângulo de 
incidência das ondas, o que intensifica os problemas 
erosivos. 

16- Armadilhas de sedimentos associados à implantação de 
estruturas artificiais. 

As estruturas artificiais paralelas a costa são armadilhas 
de sedimentos, pois interrompem a corrente de deriva, 
dividindo a célula original em duas células menores. 
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17- Retirada de areia de praias e dunas. 
Causa erosão na praia local e em praias vizinhas, 
alterando o balanço sedimentar das mesmas. 

18- Extração de areias fluviais e dragagens em canais de 
maré e na plataforma continental. 

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

19- Conversão de manguezais, planícies fluviais e lagunares, 
e áreas inundadas em terrenos para urbanização e 
atividades antrópicas. 

Essas modificações causam desequilíbrio no balanço 
sedimentar regional. 

20- Balanço sedimentar atual negativo decorrente de 
intervenções antrópicas. 

O déficit de sedimentos em uma praia pode ser causa e 
efeito dos processos erosivos, mas os fatores antrópicos 
citados acima também induzem ao balanço sedimentar 
negativo. 

Tabela 05: Causas naturais e antrópicas da erosão costeira. 
Fonte: Souza et al. 2005. 
 

  Os estudos que pode gerar resultados com relação à caracterização dos 

processos erosivos são efetuados por meio de dois métodos propostos por Souza 

et al. (2005) e Mallmann (2008) como mostra a Tabela 06 e o resumo abaixo: 

 

Tabela 06: Métodos para diagnóstico e quantificação da erosão costeira. 
Fonte: Mallmann, 2008. 
 

MÉTODO TIPO PRÍNCIPIOS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Mapas 
históricos 

Indireto Cálculo das distâncias 
entre duas ou mais 

linhas de costa 
multitemporais 

Permite resgatar linhas de 
costa antigas e trabalhar 
em larga escala espacial; 

apresenta custo 
relativamente baixo 

Apresenta erros 
decorrentes da imprecisão 
na identificação da linha de 

costa, da distorção dos 
mapas originais e das 

diferenças de datum; não 
permite avaliação de 

mudanças de curto-tempo 

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

feição indicadora a 
bordo de um veículo ou 

transportado por 
operador 

Constitui método rápido e 
preciso; permite a 

cobertura de longos 
segmentos de costa; 

apresenta custo 
relativamente baixo 

Não permite o resgate de 
linhas de costa pretéritas 

Imagens de 
satélite 

Indireto Identificação da linha de 
costa e cálculo das 

distâncias entre linhas 
de costas de diferentes 
épocas sobre imagem 

registrada 

Permite o estudo 
relativamente rápido de 

extensas áreas 

Imagens de baixa resolução 
apresentam dificuldade de 
delimitar a linha de costa; 
imagens de alta resolução 
apresentam custo elevado 

Indicadores de 
erosão 

Indireto Observação de 
indicadores de erosão e 
monitoramento da sua 

ocorrência espaço-
temporal 

Constitui um método 
rápido, simples e de baixo 

custo 

Permite somente o 
diagnóstico e não a 
quantificação; deve 

preferencialmente ser 
integrado a outros métodos 

Perfis 
topográficos 

Direto Obtenção de dados de 
altitude e distância em 

relação a um ponto 
estável e conhecido ao 

longo de uma linha 
perpendicular à linha de 

costa 

Trata-se de um método 
simples e de baixo custo; 

permite diagnosticar 
mudanças de curto-termo, 

bem como um estudo 
tridimensional 

Pontual, inviabiliza o estudo 
de áreas extensas; não 

permite resgatar 
informações pretéritas 
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þ Métodos diretos: é o clássico monitoramento das praias através do 

levantamento de perfis topográficos, que inclui a caracterização morfológica da 

praia, análises sedimentológicas e a integração com dados meteorológicos e 

oceanográficos diretos ou indiretos (medições in situ ou dados de campanhas 

realizadas em outros períodos). Em geral é utilizado para identificar eventos 

erosivos de baixa freqüência. Com esse método pode ser feita a análise 

comparativa das variações da linha da costa e do volume de sedimentos entre 

os perfis e são calculadas as perdas e os ganhos do balanço sedimentar de 

cada perfil praial. 

 

þ Métodos indiretos: geralmente são utilizados para a caracterização de 

eventos de erosão costeira de longo período. Nesse método é feito o cálculo 

de taxas de retração ou retrogradação da linha de costa (metros/ano) baseado 

em análises de fotografias aéreas, imagens de satélite e mapas topográficos e 

batimétricos antigos e atuais, com o objetivo de mapear as variações da linha 

de costa. Também é utilizada a Regra de Bruun (1988) para auxiliar nos 

estudos sazonais de variação da linha de costa. Esse monitoramento da linha 

de costa também pode ser feito por meio da utilização de GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), em veículo motorizado ou através de caminhamento 

feito no setor que fica entre o estirâncio e a zona de pós-praia. 

 

A partir do uso desses métodos e com base na identificação dos 

indicadores de erosão costeira, foi elaborada uma matriz de classificação de risco 

a erosão costeira para as praias do litoral brasileiro, pois a tendência atual de 

áreas com predominância de processos erosivos decorrentes principalmente da 

falta de ordenamento da zona costeira acarreta na necessidade de criar 

alternativas de uso e ocupação da zona costeira para que seu gerenciamento se 

torne sustentável. Podemos verificar na Tabela 07 a Matriz de classificação de 

risco a erosão costeira elaborada por Souza (1997,1999, 2001b); Dominguez 

(1999); e Souza & Suguio (2003). 
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Número total de 
indicadores de 
erosão costeira 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL NA PRAIA 

>60% 41-60% 21-40% <20% 

10 a 11 Muito Alto Muito Alto Alto Alto 

7 a 9 Muito Alto Alto Médio Médio 

4 a 6 Alto Médio Médio Baixo 

1 a 3 Médio Médio Baixo Baixo 

0 Muito Baixo 

Tabela 07: Matriz de classificação de risco a erosão costeira. 
Fonte: Souza et al. 2005. 

 

2.5 Vulnerabilidade da praia: índices de classificação quanto à erosão 

 

O grau de vulnerabilidade de um ambiente litorâneo ou, mais 

especificamente de uma praia, é determinado a partir do deslocamento da linha 

de costa, como também do equilíbrio e das características da mesma, sendo 

analisado assim, o comportamento com que um processo ou um componente do 

sistema sofre agressões do agente impactante.  

A sistematização dos dados coletados em campo em conjunto com os 

dados gerados em laboratório, é essencial para que a escolha dos índices 

parciais e das variáveis que serão analisadas para a obtenção de resultados 

quanto à vulnerabilidade da costa. Contudo, tal seleção foi orientada por uma 

literatura pré-existente como: Dal Cin & Simeoni (1994); Esteves (2003); Souza & 

Suguio (2003), Lins de Barros (2005), dentre outros. Desta forma, foram 

analisadas 21 variáveis agrupadas em 5 categorias, utilizadas para o cálculo dos 

índices parciais de vulnerabilidade (IPVs). Todas elas se encontram resumidas na 

Tabela 08, com seus intervalos e pesos correspondentes (MALLMANN, 2008). 

Vale ressaltar que Adger (2006) menciona a análise de vulnerabilidade 

como uma poderosa ferramenta analítica na descrição de estados de 

susceptibilidade de sistemas físicos e sociais a danos. Esta é capaz de orientar e 

gerar ações no sentido de reduzir riscos. Seu conceito, no entanto, não é 

facilmente quantificado e reduzido a uma medida, visto que envolve a 

identificação das variáveis, a definição de algoritmos para a sua integração, a 

classificação e a interpretação dos resultados. 

 

R 
I 
S
C
O 
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Tabela 08: Checklist para estudo da vulnerabilidade da costa à erosão. 
Fonte: Mallmann, 2008. 
 

Para se analisar a variável “Tipo de Orla”, passível de classificação em 

“abrigada”, “semi-abrigada” e “exposta” foi utilizada a metodologia nos critérios 

propostos pelo Projeto Orla (2002): 

 

- Orla abrigada: ambientes litorais constituídos por golfos, baías, enseadas, 

estuários ou praias protegidas da incidência direta de ondas, com taxa de 

circulação restrita e, conseqüentemente, baixa taxa de renovação da água. Praias 

com formato predominantemente côncavo e com face pouco ou não voltada para 

a face de maior incidência da ação dominante dos ventos e ondas; 

- Orla exposta: ambientes litorais constituídos por costões rochosos ou praias 

oceânicas, com elevada taxa de circulação e renovação de água. As praias 

apresentam formato de baixa concavidade, sendo mais retilíneas e de orientação 

normal à direção de maior incidência da ação dominante dos ventos e ondas; 

- Orla semi-abrigada: apresenta características intermediárias entre áreas 

expostas e protegidas. O sistema tem similaridade com o de praias protegidas, 

porém, o tamanho ou a orientação da praia permite alguma ação hidrodinâmica. 

 

CHECKLIST PARA ÍNDICE DE 
VULNERABILIDADE DA COSTA 

 
PESOS 

Condições morfológicas 
DESCRITOR 

 
1 

 
2 

 
3 

Tipo de orla 
Largura do pós-praia 
Inclinação do pós-praia 
Diâmetro médio do grão* 

Abrigada 
Ampla (>70 m) 
Íngreme (> 30) 

Areia grossa (0,5 a 1mm) 

Semi-abrigada 
Média (30 - 70m) 

Moderada 
Areia Média (0,25 a 0,5 mm) 

Exposta 
Estreita (< 30 m) 

Suave (<5) 
Areia fina (0,125 a 0,25 mm) 

Atributos naturais 
DESCRITOR 

 
1 

 
2 

 
3 

Recife paralelo à costa 
Manguezal 
Distância de inlet ou desembocadura de rio 
Dunas ou cordões arenosos 
Afloramento rochoso 

Presente 
Presente 
Distante 
Presente 
Ausente 

-- 
-- 

Moderada (segmento adjacente) 
-- 
-- 

Ausente 
Ausente 

Próximo (mesmo segmento) 
Ausente 
Presente 

Influência marinha 
DESCRITOR 

 
1 

 
2 

 
3 

Variação de maré 
Tipo de arrebentação 
Largura da zona de surf 
Existe praia recreativa durante a maré alta? 
Altura significativa de onda* 

Micro (<2m) 
Deslizante 

Ampla 
Sim 

< 0,5 m 

Meso (2-4m) 
-- 

Média 
-- 

0,5-1 m 

Macro (>4m) 
Mergulhante 

Estreita 
Não 

> 1 m 

Processos costeiros 
DESCRITOR 

 
1 

 
2 

 
3 

Indicadores de erosão 
Indicadores de acumulação 
Taxa anual histórica de deslocamento de LC** 

Ausentes 
Presentes 

> 0,5 m.ano-1 

-- 
-- 

De -0,5 a 0,5 m.ano-1 

Presentes 
Ausentes 

> -0,5 m.ano-1 

Influência antrópica 
DESCRITOR 

 
1 

 
2 

 
3 

Urbanização de beach front 
Tipo de construções 
Local onde a primeira faixa de construções está 
asentada 
Estrutura de proteção costeira 
Taxa de crescimento demográfico* 

Baixa (<30%) 
Casas 

Atrás da pós-praia 
 

Ausentes 
<10%.ano-1 

Moderada (30-70%) 
-- 

Pós-praia 
 

-- 
10 a 20%.ano-1 

Alta (>70%) 
Prédios 

Estirâncio (praia) 
 

Presentes 
>20%.ano-1 
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Para estudos que buscam o cálculo das taxas de deslocamento de linha de 

Costa, o qual comporta a obtenção de dados que permitem resgatar a linha de 

costa para épocas passadas, Mendonça (2005), propõe que indicadores de linha 

de costa sejam analisados a partir de dois tipos básicos: as feições físicas que 

criam obstáculos à passagem da água, tais como penhascos rochosos, falésias, 

dunas, arenitos de praia, bermas, muros de proteção e edificações no estirâncio; 

e as marcas associadas ao nível da água, como linha de vegetação, resíduos 

deixados pela maré, linha da água e marca da maré mais alta. 

Para os estudos de vulnerabilidade costeira existe uma metodologia 

clássica desenvolvida pelo Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, 

abordada por Nicholls (1994) e que vem orientando diversos estudos do gênero, 

envolve sete passos básicos, a saber: 

 

I) Definição da área de estudo; 

II) Delimitação do estudo de caso (dados dos sistemas natural e sócioeconômico); 

III) Identificação de fatores relevantes de desenvolvimento; 

IV) Avaliação das mudanças físicas e respostas naturais do sistema; 

V) Formulação de estratégias de resposta; 

VI) Avaliação da vulnerabilidade e interpretação dos resultados; 

VII) Identificação de ações relevantes para desenvolver um plano de manejo de 

longo-termo. 

 

Dal Cin & Simeoni (1994), também propõe uma metodologia de 

vulnerabilidade costeira onde é associado o grau de urbanização e as 

intervenções antrópicas presentes na faixa costeira com a vulnerabilidade, cuja 

mesma pode oferecer uma análise do risco presente em cada trecho. Dessa 

forma os autores determinam três graus de vulnerabilidade da praia, sendo estes:  

 

Baixo - caracterizado por uma praia que possui pós-praia e estirâncio bem 

desenvolvidos e ausência de obras de contenção; 

Médio - caracterizado por uma praia que apresenta uma frágil estabilidade, com 

obras de fixação no setor de pós-praia; 

Alto - caracterizado por uma praia com ausência de pós-praia, um reduzido 

estirâncio e com forte presença de estruturas de proteção. 
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Diversas abordagens metodológicas têm sido desenvolvidas e aplicadas na 

determinação do grau de vulnerabilidade de costas à erosão no mundo inteiro 

como Lins de Barros (2005), que faz a integração de informações sobre 

indicadores de vulnerabilidade, de instabilidade e de urbanização; Morais et. al 

(2003), que faz observações de características geoambientais; e Souza & Suguio 

(2003), que determinam o risco de erosão com base na presença e distribuição de 

11 indicadores. 

 Sousa (2007) afirma que o conceito de vulnerabilidade não deve ser 

voltado somente para os fatores ambientais físicos, pois estes sofrem influência 

direta do homem, logo, a vulnerabilidade deve ser analisada a partir da síntese 

das interações socioambientais espacializadas em uma determinada área. 

Os estudos sobre a análise de vulnerabilidade do litoral quanto à erosão 

costeira ainda possui algumas lacunas a serem preenchidas. Não há 

padronização de uma metodologia e aquelas disponíveis ainda estão em fase de 

teste e requerem maiores debates científicos. No entanto, por meio dos estudos 

existentes podemos orientar ações na conservação de habitats, bem como em 

investimentos de engenharia na costa. Como também pode subsidiar o 

gerenciamento costeiro quanto à seleção de variáveis durante o monitoramento 

ambiental e o planejamento do uso e adequação da ocupação às condições 

naturais da área. 

 
2.6 Tipologia das praias por níveis de ocupação 

 

 Levando-se em consideração que existem várias formas de se classificar 

os lugares, esta pesquisa utilizou a proposta de Moraes, tipologia dos espaços 

praiais por nível de ocupação, que integra o Projeto Orla: subsídios para um 

projeto de gestão, buscando visualizar a área em foco na sua atual forma de 

ocupação, sua ocupação sugerida nos critérios do projeto e a geração de um 

modelo de ocupação futura da área. 

 Moraes (2007) assevera que o trabalho fixa a atenção nos espaços 

praianos e toma por critério os processos geoeconômicos. Tal modelo evita o 

generalismo que dilui as diferenças e, também, o singularismo que toma cada 
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situação como única. E ressalta que, a proposta é trabalhada em escala local, 

onde dentro dos municípios, cada praia é tida como uma localidade própria.  

 Na proposta as praias são analisadas segundo o grau de densidade 

demográfica, o grau de ocupação, o grau de urbanização, aos tipos de 

edificações encontradas no local e o que tange à qualidade ambiental. Tendo 

estes critérios como referência, chegou-se a uma classificação de 13 tipos de 

praias que pode ser agrupado em quatro classes, como identifica-se na tabela 09.  

 
Classificação das praias por níveis de ocupação 

Tipologia das praias Elementos de caracterização 

Praia 
urbana 

1. praia urbana 
deteriorada 

Terrenos da beira-mar ocupados, alto adensamento de construções e/ou de 
população, paisagem totalmente formada com antropismo, altos níveis de 
contaminação. Exemplos: centros de cidades (médias, grandes, ou metrópoles), 
áreas portuárias, distritos industriais etc.; 

2. urbana residencial 
ou turística adensada 

Terrenos da beira-mar ocupados por construções verticalizadas, alto 
adensamento de construções e população, paisagem totalmente formada com 
antropismo, alta contaminação. Exemplos: bairros residenciais metropolitanos ou 
de grandes cidades, centro de cidades turísticas etc.; 

3. urbana residencial 
ou turística 

Terrenos da beira-mar ocupados, médio adensamento de população, paisagem 
totalmente formada com antropismo, possível contaminação. Exemplos: bairros 
residenciais de cidades grandes ou médias, centro de pequenas cidades turísticas 
etc.; 

4. suburbana 
consolidada 

Terrenos de beira-mar ocupados, médio adensamento de população, antigas 
áreas de segunda residência transformadas em residenciais, paisagem formada 
com antropismo, possível contaminação. Exemplos: fronteira urbana das 
metrópoles, das grandes e médias cidades; 

Praia 
suburbana 

5. suburbana em 
processo de ocupação 

Terrenos da beira-mar não totalmente ocupados, baixa densidade de construções 
e/ou populações, indícios de ocupação recente, presença de vegetação, paisagem 
não totalmente formada com antropismo, baixo nível de contaminação. 
Exemplos: áreas de expansão de cidades médias, bairros em instalação etc.; 

6. suburbana com 
ocupação pouco 
adensada 

Terrenos da beira-mar pouco ocupados, baixa densidade populacional e de 
edificações, presença significativa de vegetação, paisagem com pouco 
antropismo, contaminação baixa ou inexistente. Exemplos: áreas semi-isoladas 
nos entornos de aglomerações urbanas, fronteira urbana de cidades médias ou 
pequenas etc.; 

7. de balneário 
consolidado 

Terrenos da beira-mar totalmente ocupados, população flutuante alta (alta 
densidade sazonal), predominância de hotéis e/ou segundas residências, 
paisagem com antropismo, possível contaminação. Exemplos: centro de 
balneários, bairros de condomínios em cidades turísticas pequenas etc.; 

8. de balneário em 
consolidação 

Terrenos da beira-mar não totalmente ocupados, população fixa pequena e 
sazonalidade na ocupação, predominância de segundas residências e presença de 
poucos equipamentos de turismo, paisagem ainda não totalmente com 
antropismo, presença de vegetação, contaminação baixa ou inexistente. 
Exemplos: áreas turísticas de ocupação recente, fronteira urbana de cidades 
pequenas etc.; 

Praia rural 

9. rural 

Terrenos da beira-mar não ocupados ou com baixíssima ocupação, baixo 
adensamento populacional, presença de atividade agrícola, paisagem com pouco 
antropismo, presença de vegetação, contaminação baixa ou inexistente (com 
exceção de áreas de agricultura intensiva). Exemplos: praias de fazendas, de 
sítios. 

10. ocupada por 
população tradicional 

Terrenos da beira-mar pouco ocupados, com habitações rústicas, população 
pequena e semi-isolada, atividades de subsistência predominantes, gêneros de 
vida tradicionais, presença de vegetação original, baixo antropismo da paisagem, 
contaminação baixa ou inexistente. Exemplos: áreas indígenas, vilas caiçaras, 
remanescentes de quilombos etc.; 

11. isolada ou semi-
isolada (sem 
ocupação) 

Terrenos da beira-mar não ocupados, inexistência de população residente, 
paisagem com alto grau de originalidade, inexistência de contaminação. 
Exemplos: praias desertas, áreas de difícil acesso etc.; 

Praia 
plano 

12. de unidade de 
conservação 

Terrenos da beira-mar não ocupados ou de ocupação bastante seletiva e 
regulamentada, população fixa muito pequena ou inexistente, paisagem com alto 
grau de originalidade, inexistência de contaminação. Exemplo: parques, estações 
ecológicas etc.; 

13. em área de 
projeto especial 
(praia plano) 

Classe virtual enquadrável em todas as outras, podendo se manifestar em 
qualquer situação; a existência do plano vai qualificá-la; área objeto de 
licenciamento. Exemplos: espaço de instalação de um porto, área deserta com 
empreendimento turístico de grande porte etc. 

Tabela 09: Proposta de classificação das praias por níveis de ocupação.  
Fonte: Moraes (2007), adaptado em tabela. 
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 Moraes (2006) destaca que as possibilidades de classificação dos espaços 

praiais sob o aspecto da ocupação são variadas. Os próprios tipos aqui 

apresentados poderiam ser reagrupados de diversas maneiras. A tipologia de 

situações apresentada buscou cobrir uma variedade de situações típicas, 

balanceando o rol de forma a equilibrar o generalismo com as singularidades, 

tendo o fenômeno urbano como eixo estruturador da proposta.  

 O autor ainda salienta que o modelo trata-se de uma proposição com alta 

dose de experimentalismo, e sua própria utilização poderá revelar que alguma 

situação não foi coberta pela tipologia, ou que algum tipo possa ser agregado 

noutro. E finaliza sua proposta enfatizando que 

 

“... a gestão da orla deve ser integrada num processo maior de 
gerenciamento da Zona Costeira. Dificilmente, uma ação circunscrita a 
tal delimitação terá êxito sem uma estreita articulação com a gestão de 
seus entornos, o que implica no estabelecimento de um jogo 
interescalar na definição e implementação das metas planejadas. Em 
suma, para fins de planejamento, não se pode isolar a orla da zona 
costeira...” (MORAES, 2007:42). 

 

 

 Vale ressaltar que o Projeto Orla (2002) possui um modelo de classificação 

para a orla, que surge do cruzamento da qualidade dos atributos naturais com as 

tendências de ocupação, possibilitando a identificação de diferentes situações do 

estado atual de um dado trecho da orla. Neste sentido, podem ser diferenciadas 

três classes genéricas de uso e ocupação atuais, considerando níveis de 

preservação dos ambientes naturais da orla, a saber: 

o Orla Classe A - possui correlação com os tipos que apresentam baixíssima 

ocupação, com paisagens com alto grau de originalidade e baixo potencial 

de poluição, podendo incluir orlas de interesse especial; 

o Orla Classe B - possuem correlação com os tipos que apresentam de baixo 

a médio adensamento de construções e população residente, com indícios 

de ocupação recente, paisagens parcialmente antropizadas e médio 

potencial de poluição, podendo incluir orlas de interesse especial; 

o Orla Classe C - apresentam médio a alto adensamento de construções e 

populações residentes, com paisagens antropizadas, multiplicidade de 

usos e alto potencial de poluição – sanitária, estética, sonora e/ou visual, 

podendo incluir orlas de interesse especial.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O estudo da dinâmica costeira das praias do litoral dos municípios de 

Caucaia e Aquiraz consistiu desde o levantamento de dados em campo e em 

laboratório, a integração das informações (Figura 11), até a geração de produtos 

cartográficos representando as feições morfológicas e a vulnerabilidade do litoral, 

permitindo assim a compreensão e a avaliação da rapidez com que a dinâmica 

dos processos costeiros atuam na área, além de mostrar os impactos que as 

atividades humanas ocasionam no litoral em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fluxograma Metodológico. 

 

 

 

PLANÍCIE LITORÂNEA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA E AQUIRAZ 

ATIVIDADES  
DE  

CAMPO 

ATIVIDADES  
DE  

LABORATÓRIO 

ANÁLISE E  
INTEGRAÇÃO  
DOS DADOS 

ATIVIDADES  
DE  

GABINETE 

· Levantamento 
bibliográfico, fotográfico 
e cartográfico; 

 
· Análise de imagens de 

satélites e aéreas 
utilizando técnicas de 
geoprocessamento; 

 
· Delimitação da área de 

estudo; 
 
· Estabelecimento de 

pontos de 
monitoramento; 

 
· Interpretação dos 

dados em programas 
estatísticos. 

 
 

· Levantamento das 
unidades 
geoambientais; 

 
· Declividade da praia e 

Perfil topográfico; 
 
· Georreferenciamento e 

registro fotográfico; 
 
· Coleta de sedimentos 

praianos, dunares e 
estuarinos; 

 
· Determinação de 

parâmetros de onda e 
da velocidade do vento; 

 
· Aplicação de 

questionários. 

· Análise granulométrica 
de sedimentos 
praianos e dunares; 
 

· Morfoscopia de 
sedimentos praianos e 
dunares; 

 
· Cálculo do balanço 

sedimentar da praia; 
 
· Análise da 

vulnerabilidade do 
litoral a erosão 
costeira. 

 

· Correlação dos dados 
de campo e de 
laboratório; 
 

· Caracterização das 
praias pesquisadas 
quanto aos processos 
erosivos atuantes no 
local; 

 

· Identificação dos 
indicadores de erosão 
costeira; 

 
· Análise da 

interpretação de 
imagens e confecção 
de dos mapas. 

RECONHECIMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

IDENTIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE VULNERABILIDADE À EROSÃO QUE 
MELHOR SE APLICAM A ZONA COSTEIRA CEARENSE 
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3.1 Atividades de gabinete 

 

As atividades preliminares de gabinete consistiram de um levantamento 

bibliográfico e cartográfico em bibliotecas, junto às universidades e outros órgãos 

ligados ao meio ambiente tais como: Companhia de Gestão e Recursos Hídricos 

(COGERH), Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará (IPECE), 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Prefeitura Municipal de Caucaia e de Aquiraz, dentre outros, 

que possibilitaram a aquisição de referencial teórico e fotointerpretação da área.  

Foram revisados estudos contendo diferentes abordagens metodológicas 

para avaliação da vulnerabilidade da linha de costa à erosão. Tais estudos foram 

sintetizados no capítulo anterior e organizados pelo tipo de abordagem 

(qualitativa, semi-quantitativa e quantitativa) ou baseada em métodos (diretos e 

indiretos) os quais foram úteis durante o desenvolvimento da metodologia aqui 

aplicada. 

Após todos os estudos foi feita a integração dos resultados que foram 

obtidos durante os trabalhos de gabinete, campo e laboratório, para a 

identificação dos responsáveis pelas transformações ambientais ocorrentes nas 

praias em estudo e seus níveis de vulnerabilidade à erosão costeira, além da 

compilação dos dados de forma a integrar a caracterização geoambiental da área; 

a atuação dos processos sedimentológicos; a variação morfológica; a evolução 

histórica, e as influências humanas responsáveis pelas transformações 

ambientais ocorrentes nesses trechos do litoral cearense. 

 

3.1.1 Fotointerpretação de imagens 

 

O levantamento cartográfico do uso da terra em determinada região tornou-

se um item fundamental na compreensão de padrões de organização do 

ambiente, principalmente no que se refere às áreas costeiras. Neste contexto, o 

sensoriamento remoto e a fotointerpretação são técnicas bastante úteis, que 

permitem obter, em curto prazo, grande quantidade de informação sobre registros 

de uso da terra com aplicação no planejamento regional e local. 
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A partir dessas técnicas foram utilizadas imagens orbitais, fotografias 

aéreas QUICKBIRD, em composições preto e branco, e mapas cedidos pelo 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e pela Secretaria 

do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) dos anos 2000, 2003 e 2010. Também 

foram utilizadas imagens de satélite cedidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE, dos satélites LANDSAT 2 dos anos de 1976, 1980 e 1990, e do 

satélite CBERS 2, do ano de 2006, para analisarmos todas as mudanças 

ocorridas na área, sua compartimentação e principais feições, como campos de 

dunas, faixa praial, delineamento de cursos d'águas litorâneos e ocupação 

urbana.  

O procedimento destes estudos foi realizado a partir das cartas 

planialtimétricas da SUDENE que serviram de base para a análise das imagens já 

mencionadas para as delimitações das unidades geoambientais, análise do uso e 

ocupação da terra (evolução urbana), e variação da linha de costa. A correção 

das escalas foi calculada usando uma razão comparando a distância entre dois 

pontos de referência fixa em fotografias de escala conhecidas para a distância 

dos mesmos pontos de referência nas fotografias sem escala determinada. 

 O georreferenciamento da área foi feito utilizando um aparelho GPS de 

marca Garmin (Global Sistem Position) e através de caminhamento por toda a 

faixa de praia, na linha de preamar e, em alguns pontos nos campos de dunas, 

com o intuito de identificar as gerações de dunas e/ou terraços marinhos.  

Após a análise foram gerados overlays, com registro da caracterização 

geológica e geomorfológica da planície costeira, bem como a localização dos 

pontos de amostragem. Estes pontos foram definidos ao longo de perfis 

transversais à linha de costa, com ênfase no recobrimento espacial dos 

ambientes da área de estudo, com as respectivas localizações geográficas, 

concretizadas em campo posteriormente com auxílio do GPS.  

Para a geração dos mapas temáticos foram padronizados em meio digital 

de acordo com os objetivos da pesquisa, os índices de vulnerabilidade da costa e 

utilizando programas como Arcview Gis 10, foram gerados mapas para identificar 

as unidades geoambientais da área, e o Spring 4.3, que de acordo com Camara 

et al. (1996) é um SIG (Sistema de Informações Geográficas) no estado-da-arte 

com funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem 

numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Também foram 
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utilizados programas como CorelDraw X3-13.0 e Golden Software Surfer 8.0, na 

geração de figuras que demonstram os processos de evolução da linha de costa e 

a forma de ocupação. 

 

3.2 Trabalhos de campo 

 

Para o desenvolvimento da etapa de campo foram realizadas visitas 

bimestrais à área estudada entre o período de Maio/2010 a Maio/2011, em 

período de maré de sizígia para reconhecimento das formas existentes no local e 

das principais atividades transformadoras e impactantes (MORAIS, 1996). 

Utilizamos também a Tábua de Marés da DNH referente ao Porto do Mucuripe 

(Fortaleza-CE) para o cálculo do Referencial de Nível (altitude do ponto de 

amarração do perfil) de cada ponto de monitoramento, que foi calculado em 

relação à cota zero da DHN.  

Vale ressaltar que também foram utilizados dados já coletados em 

monitoramentos anteriores nas áreas estudadas nesta pesquisa, no período de 

Julho/2004 a Novembro/2006 no litoral de Caucaia e Maio/2007 a Novembro/2009 

no litoral de Aquiraz, para a análise comparativa dos processos costeiros.  

Foram delimitados doze pontos de monitoramento, análise e coleta, sendo 

seis no litoral de Caucaia e seis no litoral de Aquiraz, estando os mesmos 

subdivididos entre as praias situadas dentro desse trecho do litoral do Ceará. Nos 

pontos foram realizadas as atividades relacionadas com a morfodinâmica e 

hidrodinâmica praial, aspectos sedimentológicos, aplicação de questionários, 

registros fotográficos, dentre outras atividades propostas pela literatura 

especializada como Morais (1996), Muehe (1996) e Emery (1961). 

A escolha dos pontos de monitoramento foi realizada de acordo com a 

observação visual ao longo da faixa de praia. Tal observação tinha objetivo 

principal localizar pontos de maior dinâmica morfológica e de atividades humanas. 

A dinâmica de cada um dos pontos de monitoramento foi observada em função de 

aspectos de origem inteiramente natural (mudança no regime dos ventos, 

alterações no clima de ondas, a ação dos cursos fluviais, etc) ou de influências 

antrópicas (instalação de infra-estruturas, ocupação imprópria da faixa de praia e 

execução de atividades de recreacionais).  
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3.2.1 Morfodinâmica e Hidrodinâmica costeira  

 

Os processos de morfodinâmica e hidrodinâmica costeira (Figura 12) foram 

avaliados segundo a metodologia proposta por Morais (1996) e Emery (1961), 

com realização de perfis perpendiculares à linha de costa, nivelados através de 

visadas horizontais. Para a execução dos mesmos foram utilizados aparelhos 

como: nível topográfico da marca Kern, Tripé Al-Top e Mira Topográfica. Em 

alguns campos também foram utilizados aparelhos como Estação Total, que 

auxilia também na identificação da direção das ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12: Caracterização das atividades realizadas em campo. 
Fonte: próprio autor, 2012. 
 

Tal procedimento consiste em realizar uma visada a cada 10 metros à 

frente, perpendicularmente à linha de costa, seguindo da zona de berma até a 

zona de antepraia. Os perfis são realizados nos dias de maré de sizígia, visto que 

possibilitam mensurar uma maior extensão da faixa de praia (Figura 13).  

Para a identificação da diferenciação da declividade do perfil da praia foi 

utilizado um clinômetro de marca SMARTTOOL calibrado em laboratório, nas 

zonas da berma (superior e inferior) e de estirâncio. Morais (1996) afirma que a 

declividade da praia está na dependência da granulometria do sedimento e da 

energia da onda, ou seja, pode ser modificada pelos fatores morfodinâmicos e 

hidrodinâmicos. 

 

 

PÓS-PRAIA 
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Figura 13: Realização de perfis topográficos na praia do Icaraí em Caucaia. 
Fonte: próprio autor, 2010. 
 

 

A importância da realização dos perfis de praia concentra-se no fato de que 

a análise sistemática da topografia praial permite quantificar o volume de 

sedimentos transportados, classificando se o ambiente sofreu erosão ou 

deposição. Para identificar com precisão as mudanças ocorridas nos pontos 

monitorados, foram feitos registros fotográficos e, ao mesmo tempo, utilizando um 

GPS de marca Garmin, georeferenciamos todos os pontos no local. Juntamente 

com os perfis topográficos foram coletadas amostras de sedimentos nas zonas de 

pós-praia (berma), estirâncio e antepraia. 

Com relação à coleta de amostras de sedimentos é relevante, já que sua 

textura influência no perfil de praia. Além disso, outra característica importante do 

estudo da granulometria é o fato de proporcionar a caracterização dos sedimentos 

quanto ao ambiente de sedimentação, origem do material e tipo de transporte. 

Segundo Suguio (1998), esta análise dos sedimentos, além de possibilitar uma 

descrição padronizada dos grãos, pode permitir a interpretação dos processos de 

transporte e dos ambientes deposicionais. 

Também estão sendo coletadas amostras sedimentológicas na zona de 

pós-praia, praia, desembocaduras de rios, lagoas e nos campos de dunas 

Distância: 10 m 

Leitura no Nível óptico 
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próximos a área em estudo para a análise e comparação desses sedimentos, 

buscando verificar se existe uma relação entre o ambiente praial e estes outros 

ecossitemas, isto é, se os sedimentos presentes nestes ambientes são os 

mesmos, confirmando que ocorre uma dinâmica terra-mar e uma fonte de 

suprimento sedimentar local (MAPA 03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 03: Localização das amostras coletadas em campo na área de estudo. 
 

Com relação aos parâmetros físicos das ondas que foram utilizados em 

campo são determinados a partir de observação visual e técnicas como: 

determinação da altura da onda na arrebentação (Hb), determinação do período 

da onda (T) e o seu ângulo de incidência (αb). 

Para obtenção da altura das ondas utilizou-se uma mira posicionada na 

zona de espraiamento, onde se procurou alinhar a crista da onda com a linha do 

horizonte e definir a diferença entre a crista e a cava, ou seja, o valor da altura 

(Figura 14). Através da medição de dez ondas consecutivas obteve-se a altura 

média.  

O período das ondas, que corresponde à passagem de duas cristas de 

ondas sucessivas por um mesmo ponto fixo, foi obtido através da leitura do tempo 
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de 11 ondas consecutivas, medindo-se 10 períodos com o auxílio de um 

cronômetro (MUEHE, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14: Obtenção da altura da onda em campo. 
Fonte: Moura, 2009. 

 

Os ângulos de incidência são identificados com o auxílio de uma bússola e 

os aparelhos topográficos utilizados em campo. Depois foi feita uma média, 

distinguindo se a predominância é de ondas do tipo swell (> 10 s) e de sea (entre 

4 s e 9 s). 

Vale ressaltar que os dados coletados sobre as ondas foram avaliados a 

partir da medição de ondas do Porto do Mucuripe, localizado a aproximadamente 

27 km da área de estudo. As medições no porto foram cedidas pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) com dados coletados entre Maio/2004 

a Novembro/2011. 

Segundo Maia (2002) o estudo do clima de onda de uma região é de 

extrema importância, visto que este é um dos processos principais que determina 

o equilíbrio do seu balanço sedimentar ao longo do litoral. Logo, é a energia das 

ondas, que comandam a dinâmica dos processos de erosão e acumulo nas zonas 

costeiras. Os dados relacionados à altura, período e direção de ondas foram 

utilizados para o cálculo do transporte longitudinal dos sedimentos e para a 

caracterização geomorfológica do litoral em causa.  

A velocidade da corrente longitudinal é medida pela altura e obliqüidade de 

incidência de ondas na zona de arrebentação (LONGUET-HIGGINS, 1970 apud 

MUEHE, 1996). Logo, o cálculo da velocidade da corrente é feito através da 

equação: 
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Onde: 

g = aceleração da gravidade (9,81m/s²); 

Hb = altura de ondas na arrebentação; 

αb = ângulo de incidência de ondas. 

 

Para conseguir a estimativa do volume de areia transportada por dia é 

necessário conhecer a energia e ondas (E) e a celeridade (C). A energia de ondas 

é dada pela equação: 

 

 

 

Onde: 

p = densidade da água do mar (1032 kg/m³). 

 

A celeridade é a velocidade de grupo das ondas (Cn), entretanto, segundo 

Muehe (1996), n é igual a 1 em águas rasas, dessa maneira a celeridade é 

estabelecida pela equação: 

 

 

 

Assim, o volume de sedimentos transportado (Qs) é dado pela equação 

estabelecida por Komar (1983) apud Muehe (1996): 

 

 

 

 Muehe (op. cit.) ainda destaca que esta equação é utilizada não só com o 

objetivo de calcular o volume transportado para efeitos de projetos de engenharia, 

mas para comparações relativas entre o transporte para um e outro lado da praia. 
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3.2.2 Entrevistas e aplicação de questionários 

 

 Nos trabalhos com aplicações e contribuições para a gestão de ambientes 

costeiros a sociedade tem um papel decisivo. Por isso, foram realizadas 

entrevistas com moradores, visitantes, comerciantes e turistas para avaliar o nível 

de conhecimento e posição referente aos impactos costeiros referentes ao uso 

das praias (PINHEIRO et al., 2005).  

 Para isto foi necessária à aplicação de questionários previamente 

formulados, contendo perguntas objetivas e separadas de acordo com as classes 

de usuários. Neles foram contempladas informações sobre o perfil sócio-

econômico das praias, o aumento ou diminuição de fluxo de turistas, procedência 

e percepção das principais modificações nos últimos 10 anos, o conhecimento em 

relação ao ambiente praial e os impactos socioambientais que nele se encontram. 

 As informações coletadas nos questionários passaram por tratamento 

estatístico e foram organizados em banco de dados onde foi traçada uma matriz 

de correlação dos estágios e diversas formas de uso e ocupação com os 

processos de erosão, impactos e vulnerabilidade da área.  

 

3.3 Atividades de laboratório 

 

A etapa de laboratório consiste na análise dos dados do perfil topográfico, 

tipos de onda e amostras de sedimentos coletadas em campo. 

 

3.3.1 Análise granulométrica 

 

 O método mais divulgado para efetuar a análise granulométrica de 

sedimentos grossos é o do peneiramento. Uma peneira para este tipo de análise 

sedimentológica consiste numa base metálica cilíndrica que serve de suporte a 

uma rede também metálica de malha calibrada (DIAS, 2004). 

Após a coleta de amostras de sedimentos realizadas em campo, estas 

foram devidamente ensacadas e etiquetadas, e passaram por técnicas propostas 

por Suguio (1973), podendo ser descrita da seguinte forma: 

 As amostras coletadas são colocadas em vasilhas de vidro e levadas à 

estufa de secagem a uma temperatura de 60ºC, até que sequem. Decorrido esse 
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tempo às amostras são retiradas da estufa e postas para esfriar a temperatura 

ambiente. São separadas 100 gramas para passar pela análise propriamente dita. 

Essas amostras contêm um teor de sal que as tornam higroscópicas, ou seja, 

possuem em suas pequenas cavidades e/ou ao seu redor uma camada de 

partículas de sais que altera o peso da amostra e o formato do grão, não 

permitindo o bom desenvolvimento das análises (MUEHE, 1996). As amostras, 

portanto, são lavadas em água corrente com o auxílio de uma peneira de malha 

0,062 mm, que proporciona a retirada dos sais da amostra e separação do 

material siltoso que tem pouca representatividade na maioria das amostras.   

Após a lavagem, as amostras retornam para a estufa para secar, 

novamente à 60ºC. Em seguida inicia-se o processo de separação (peneiramento 

mecânico) das amostras que foi realizado com o auxílio de uma série de peneiras 

com malhas variando entre 2,830 e 0,062 mm, agitadas no “Rotap Sieve-Shaker”, 

onde são separadas as frações referentes à escala granulométrica e posterior a 

isso ocorre à pesagem das amostras em uma balança analítica, cujos pesos são 

anotados em fichas de análise granulométrica (Figura 15). 

Todas as amostras foram analisadas em dois laboratórios que auxiliaram 

nesta pesquisa, o Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica 

(LGCO) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e o Laboratório de Geologia 

Marinha Aplicada (LGMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O resultado final coletado da análise textural é plotado em um programa 

estatístico chamado de Sistema de Análise Granulométrica (SAG), desenvolvido 

pelo Departamento de Geologia e Geofísica Marinha da Universidade Federal 

Fluminense - RJ, o qual constrói histogramas e curvas de freqüência e auxilia com 

seus resultados em identificar o tipo de praia analisada. 

Todos estes procedimentos forneceram valores referentes ao tamanho dos 

sedimentos (Tabela 10), grau de seleção e distribuição relacionado ao ambiente 

de deposição e erosão. O tamanho dos grãos de areia anteriormente mencionado 

tem influência direta na morfologia do perfil de praia, já que as praias, constituídas 

de sedimentos finos apresentam um gradiente suave, enquanto as que 

apresentam sedimentos grosseiros são as mais inclinadas (MORAIS, 1996). 
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Figura 15: Esquema das análises feitas nos sedimentos coletados em campo. 
Fonte: próprio autor, 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 10: Tabela de classificação dos sedimentos em função do tamanho do grão. 
Fonte: Wentworth (1922) apud Suguio (1973). 

Classificação dos sedimentos em função do tamanho do grão 

Sedimentos Valor em Ø Valor em mm 

Seixos -2,0 4,000 

Grânulos 
-1,5 2,830 

-1,0 2,000 

Areia Muito Grossa 
-0,5 1,410 

0,0 1,000 

Areia Grossa 
0,5 0,710 

1,0 0,500 

Areia Média 
1,5 0,354 

2,0 0,250 

Areia Fina 
2,5 0,177 

3,0 0,125 

Areia Muito Fina 
3,5 0,088 

4,0 0,062 
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3.3.2 Morfoscopia  
 

A forma e arredondamento dos grãos de areia e dos seixos têm sido 

usados há muito tempo para decifrar a história dos depósitos sedimentares, dos 

quais estes fazem parte. As formas típicas dos seixos que passam por abrasão 

em ambientes eólicos são bem conhecidas. Já os efeitos causados por outros 

ambientes nem são assim tão esclarecidos, mantendo-se muitas controvérsias 

(BEZERRA, 2009).   

Fundamentalmente, a forma das partículas sedimentares depende de 

vários fatores, dos quais os principais são (DIAS, 2004): a forma inicial das 

partículas, isto é, a forma original dos elementos quando se constituíram como 

partículas sedimentares, pois que esta condiciona, em muito, as formas que essa 

partícula vai assumir durante as diferentes fases do ciclo sedimentar; a dureza, a 

fragilidade e a resistência à abrasão; as zonas de fraqueza, tais como fraturas, 

diacláses, estratificação, xistosidade ou clivagem; os agentes de transporte a que 

a partícula foi sujeita, e as características de transporte, incluindo a distância e a 

energia do transporte. 

Para o estudo aprofundado destes sedimentos é necessário a análise 

granulométrica o estudo da esfericidade, que é definida como o grau em que a 

forma de uma partícula se aproxima da forma esférica. Esta é de acordo com 

Suguio (1973), em parte, a função da relação entre á área de superfície (também 

conhecida como superfície específica) e o volume da partícula. Além da avaliação 

do arredondamento dos elementos detríticos é de grande importância, pois que 

fornece indicações sobre o tempo que essas partículas se encontram ativas no 

ciclo sedimentar, sobre a intensidade do transporte, sobre a distância a que se 

localiza a origem dos sedimentos, dentre outros fatores (DIAS, 2004). 

Para melhor entendimento na relação entre arredondamento e esfericidade 

de grãos arenosos foi conveniente situar-se com a tabela de comparação visual 

de Krumbein e Sloss (1963) apud Suguio (1973), onde a esfericidade está 

relacionada às proporções de comprimento - largura das imagens das partículas, 

e o arredondamento é expresso pela curvatura das arestas das imagens. Para 

uma análise rápida, pode-se examinar através de lupa binocular comparando os 

seus graus de arredondamento e esfericidade (Tabela 11A e B). 
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Powers (1953) em seus estudos morfométricos criou seis classes de 

rolamento definidas em: muito angular, angular, sub-angular, sub-arredondado, 

arredondado e muito arredondado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 11A e B: Comparação visual de arredondamento e esfericidade da areia (segundo 
Krumbein e Sloss, 1963), e tabela de classificação dos sedimentos proposta por Powers 
(1953). 
Fonte: Bezerra (2009) e Dias (2004) 
 

Apesar de conceberem classificações morfoscópicas bastante complexas, 

o transporte sedimentar se efetua fundamentalmente por dois agentes, o ar e a 

água (DIAS, 2004). Logo, os tipos básicos morfoscópicos são apenas três: Grãos 

NU, que não foram ainda sujeitos a transporte durante tempo suficiente para 

adquirirem marcas e arredondamentos significativos; Grãos EL, que foram 

sujeitos a intenso transporte em meio aquoso; e Grãos RM, que foram sujeitos a 

intenso transporte eólico. Estes foram resumidos e caracterizados (Figura 16) 

conforme estudos de Dias (2004) e Sherpad (1973). 

· Grãos NU - Não desgastados, angulosos: são grãos de contornos angulosos e 

frequentemente com arestas cortantes. As faces são côncavas e convexas, 
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resultantes da fratura conchoidal característica do quartzo. O brilho é gorduroso e 

com freqüência são hialinos. 

· Grãos EL - Arredondados brilhantes: são grãos de forma variada, mas sempre 

de contornos mais ou menos arredondados. O transporte em meio hídrico 

provoca choques entre partículas relativamente pouco violentos (devido á 

viscosidade da água), conduzindo a um polimento muito suave da superfície, o 

que dá aos grãos um aspecto brilhante. 

· Grãos RM - Arredondados foscos: são grãos de contorno geralmente mais 

arredondado do que o da classe precedente. A superfície está uniformemente 

despolida, dando-lhe um aspecto fosco. Tal é devido ao fato de toda a superfície 

estar afetada por marcas de choques violentos entre grãos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 16: Classificação dos tipos de grãos na morfoscopia. De cima para baixo: grãos 
não desgastados angulosos, grãos arredondados brilhantes e grãos arredondados 
foscos. 
Fonte: Dias (2004) adaptado de Carvalho (1965).  
 

 As amostras sedimentológicas utilizadas para a análise morfoscópica foram 

às mesmas coletadas em campo e separadas pela análise granulométrica feitas 

anteriormente no Laboratório de Geologia Marinha Aplicada (LGMA) e no 

Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO), retirando 

dentro destas os sedimentos finos de diâmetros entre 0,710 mm e 0,354 mm.  

O procedimento da morfoscopia foi feito no Laboratório de Geologia e 

Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO), por meio de Microscópio óptico, 

onde foram analisadas 60 amostras da área em estudo (30 do litoral de Caucaia e 

30 do litoral de Aquiraz). Tais amostras foram coletadas em ambientes de dunas 

móveis a uma distância do oceano de aproximadamente 800 m (em Caucaia) e 

1,9 km (em Aquiraz) e em dunas frontais a praia, até as zonas da faixa de praia 

(berma, estirâncio e antepraia).  
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4. CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL DO LITORAL DE CAUCAIA E AQUIRAZ 

 

 Para uma melhor compreensão das mudanças ocorridas no litoral em 

análise, fez-se uma investigação de como se deu a ocupação neste lugar, 

focalizando estudos sobre o histórico e a evolução demográfica e ocupacional dos 

municípios de Caucaia e Aquiraz, principalmente do seu ambiente litorâneo, na 

busca de conciliar a dinâmica natural às características da forma de 

desenvolvimento das atividades humanas no local.   

 Nesta etapa da pesquisa foram feitos desde levantamentos bibliográficos a 

respeito do processo histórico do município em foco, até entrevistas com 

moradores, usuários e turistas, na tentativa de apurar e identificar as principais 

mudanças ocorridas no litoral em apreço. 

 

4.1 Histórico do município de Caucaia e Aquiraz 

 

Em se tratando de Caucaia, o município originou-se de uma aldeia de 

índios, colonizada pelos portugueses que a tornaram “A Vila Nova de Soure”. 

Primitivamente era habitada pelos índios de Nação Potiguar, conhecidos sob o 

nome de “Caucaias” (IBGE, 2000). Esses índios foram encontrados na área de 

povoamento no final da primeira metade do Século XVIII, pelos missionários 

encarregados da catequese. O litoral de Caucaia guarda reminiscência de 

colônias de pescas na Região Metropolitana de Fortaleza e de tribos indígenas da 

etnia Tapebas que tem na atividade agrícola exploração de recursos costeiros do 

estuário do Rio Ceará, a sua principal sustentação (PDDU, 2005).  

O município tornou-se Vila em no dia 15 de Outubro de 1759. O topônimo 

Soure, depois de 184 anos, foi substituído pelo primitivo nome Caucaia. O nome 

“Caucaia” é de origem indígena e significa “mato queimado” (IBGE, 1959). 

Devido à sua proximidade com a capital do Estado, o fluxo de pessoas nas 

praias era bastante acentuado na década de 1980 (IBGE, 1970). O acesso às 

praias era feito pela BR-022 ou pela travessia de barcos no rio Ceará. Dentre os 

principais pontos atrativos para a construção de casas de veraneio e fluxo de 

turistas sazonais destacavam-se as amplas praias planas de areias brancas e 

mar de águas calmas, ou seja, sua beleza cênica. Entre as praias do Pacheco e 
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Iparana ressaltavam-se as falésias mortas da Formação Barreiras que antecedia 

praias arenosas com largura média de 200 m (OLIVEIRA et al., 2005). 

Na metade da década de 1990 foi construída a ponte sobre o rio Ceará e 

implantado sistemas de rodovias interligando Fortaleza as praias in loco, o que 

acarretou numa explosão demográfica e de infra-estrutura urbana na área. Isto foi 

verificado pelo censo do IBGE de 1990 e 2000 com o aumento do comércio 

varejista, construção de pousadas, spas, hotéis e outras atividades associadas ao 

turismo litorâneo.  

No entanto, após esse crescimento acelerado, o processo verificado foi o 

de involução econômica com desvalorização dos imóveis, aumento do número de 

arrendamentos de restaurantes, fechamento de mercados e barracas e retirada 

dessas praias da rota de pacotes turísticos devido ao aumento da violência e da 

destruição dos ambientes naturais da região. Esses processos evoluíram e se 

intensificaram de forma conjunta com os processos de erosão das praias que 

foram energizados na última década (OLIVEIRA et al., 2005).  

           O crescimento metropolitano em direção à Caucaia se estendeu tanto para 

o interior quanto para o litoral gerando uma ocupação desordenada. Os principais 

vetores desta interligação são a expansão industrial e residencial do Bairro de 

Antônio Bezerra e a procura por novos espaços de lazer na zona marítima, a 

partir do estuário do rio Ceará compreendendo as praias de veraneio de Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco. Nesta faixa, onde, 

segundo os dados da Secretaria de Infraestrutura de Caucaia, quase 95% dos 

imóveis são de proprietários residentes em Fortaleza a ocupação do solo se dá 

sem nenhum critério de preservação dos recursos naturais, com desmontes de 

dunas, invasão de margens de lagoas e de areia da praia (PDDU, 2005). 

A história de Aquiraz começa pela denominação de seu nome. De acordo 

com Cavalcante et al. (2005), “Aquiraz” é uma palavra indígena que possui várias 

interpretações. Na língua tupi, significa “água logo adiante”, em face de sua 

localização, próxima ao rio Pacoti. No entanto, segundo Araripe (1897 apud IBGE, 

1959), o nome “Aquiraz” não é de origem indígena e sim portuguesa. Todavia, é 

importante ressaltar a existência de estudos arqueológicos comprovando a 

presença de tribos indígenas em Aquiraz, antes dos portugueses colonizarem o 

litoral do Ceará. Portanto, observa-se que a história do município é bastante 

antiga. 
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Desde a colonização do Brasil a história de Aquiraz é descrita por conflitos 

entre índios e colonos, além de aldeamentos. Dá-se início em 13 de fevereiro de 

1699, por meio de uma carta Régia, que o Rei de Portugal, visando “pôr termo às 

insolências e aos desmandos que aqui eram perpetrados pelos capitães-mores, 

senhores absolutos”, cria a primeira vila do Ceará, a ser instalada no povoado do 

sítio do Aquiraz, fundado pelo primeiro donatário, Estêvão Velho de Moura 

(CAVALVANTE et al., 2005).  

Contudo, o governador de Pernambuco ordenou a instalação da vila em 

1700, o que ocorreu, de fato, no povoado de Fortaleza. Até 1713, quando, por fim, 

foi transferida definitivamente para a vila denominada de São José do Ribamar do 

Aquiraz, a Sede municipal alternou-se entre o povoado de Fortaleza e da Barra do 

Ceará (IBGE, 1959).  

Em 1726, chegam os Jesuítas com a missão de levantar um hospício para 

a residência de dez padres da congregação e catequizar os nativos encontrados 

no local. Neste período, Aquiraz era de suma importância para a Capitania do 

Ceará, pois possuía o Porto do Iguape como local de circulação de mercadorias 

(CAVALVANTE et al., 2005).  

Devido à seca que houve no sertão de 1790 a 1793 a atividade pecuarista 

foi aniquilada, causando o empobrecimento da classe rica e sua migração, 

juntamente com a classe pobre para o litoral. Segundo o autor citado 

anteriormente, algumas famílias conhecidas no Ceará foram viver nas vastas 

férteis terras de Aquiraz, como os membros da família Queiroz, de Quixadá. 

As áreas litorâneas do município de Aquiraz começaram a ser exploradas 

a partir do século XVII. O Porto do Iguape desempenhou papel importante para 

fixação de colonos, em toda região. Atraía as embarcações, dado a calmaria das 

águas de sua enseada e a grande disponibilidade de madeira para consertá-las 

(op. cit.) 

Até meados do século XIX, quando Fortaleza consolida sua hegemonia 

sobre os demais núcleos urbanos cearenses, a vila de Aquiraz concentra as 

atividades de vasto território. Absorvida no contexto de influência da cidade de 

Fortaleza, a vila passou por certo processo de estagnação. Mesmo tendo sido a 

vila do Aquiraz elevada à categoria de cidade, com a Lei estadual de nº 1258 em 

1915, o município chegou a ser incorporado ao município de Cascavel em 1931, 

na condição de simples povoado (IBGE, 1959). 
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Em 1951, Aquiraz tinha como divisão territorial-administrativa os distritos 

de Aquiraz (Sede), Jacaúna e Justiniano de Serpa (PDDU Aquiraz, 2001). Vale 

ressaltar que desde 1955 é verificada a existência da colônia de pescadores 

localizada no povoado de Barra do Catu, hoje, Prainha de Aquiraz e que alguns 

pescadores que moram na Prainha já moraram próximos a desembocadura do rio 

Pacoti, onde hoje seria a praia do Porto das Dunas (CAVALVANTE et al., 2005). 

Inserido no raio de influência de Fortaleza, Aquiraz passou a integrar a 

Região Metropolitana de Fortaleza em 1973, tendo tradicionalmente cumprido a 

função de produtor de alimentos desta região. Tal quadro só veio sofrer 

mudanças mais significativas a partir da segunda metade do século XX, quando 

ocorre a ocupação de seu território, com maior intensidade para parcelamento do 

solo, especialmente nas zonas de praia, fortemente vinculado à demanda por 

lazer da população fortalezense, e consolidado através da construção de casas 

de veraneio (CONSÓRCIO GAUSISMETGAIA, 1999).  

 Segundo Silva (2006), os veranistas, insatisfeitos com a condição das 

praias em Fortaleza (poluídas e/ou ocupadas por atores indesejáveis), 

construíram residências-secundárias nas zonas de praia de outros municípios 

cearenses, a princípio nas praias dos municípios vizinhos de Fortaleza, como 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí, no Município de Caucaia, e Prainha, 

Iguape e Porto das Dunas no Município de Aquiraz. 

Tal processo, acentuado a partir da década de 1970 e mais intensificado 

nas décadas de 1980 e 1990, anuncia a tendência de possível conurbação entre 

Caucaia, Fortaleza, Eusébio e Aquiraz e a transformação de antigas residências 

de veraneio dos moradores advindos de Fortaleza, em residências permanentes 

(CONSÓRCIO GAUSISMETGAIA, 1999).   

 

4.1.1 Evolução demográfica e da ocupação (1950-2010) 

 

 Em se tratando do crescimento urbano e demográfico dos municípios em 

questão podemos ressaltar que o mesmo foi causado devido à explosão urbana 

de Fortaleza no período de 1970-1980, onde Dantas (2002) afirma que com o 

aumento da utilização de aparelhos elétricos e de automóveis, os veranistas 

passaram a buscar praias naturais, construindo segundas-residências nas zonas 

de praia dos municípios cearenses. 
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O crescimento da população de Caucaia vem obedecendo a uma trajetória 

semelhante ao observado em municípios que compõem o entorno das capitais de 

núcleos metropolitanos: taxas elevadas de crescimento e drástica transformação 

em direção a uma urbanização acelerada (PDDU, 2005).  

O mesmo incorpora um forte componente migratório que sobrepuja o seu 

crescimento vegetativo. Entre 1970 e 1996, o município cresceu a uma taxa 

geométrica média de 5,29% ao ano, tendo em 2009 uma estimativa populacional 

de 334.364 habitantes (IPECE, 2010). O índice de urbanização, que relaciona a 

população urbana com a população total que era de 0,20 em 1970, atinge 0,90 

em 1996. Isto significa que apesar de Caucaia ser um município dotado de grande 

área não ocupada, apenas 10% da sua população era rural (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Domicílios particulares permanentes em Caucaia. 
Fonte: IBGE, 2000. 
 

A década de 70 coloca em evidência um período em que se deu uma 

ampla desestruturação da atividade agrícola no estado do Ceará. A partir daí o 

fluxo migratório do campo se inicia com maior intensidade, para pequenas vilas e 

distritos, e em seguida para os destinos que espelhavam a maior atratividade: a 

RMF, e outros Estados que apresentavam dinamismo econômico, notadamente 

ao sul.  

O crescimento da população de Caucaia passa, portanto a incorporar à sua 

dinâmica de recebedor líquido de fluxo migratórios, os efeitos da transição 

demográfica. Assiste-se de 70 para cá a taxas elevadas de crescimento, que são 

contudo decrescentes. Entre 1970 e 1980 o crescimento se deu a 5,57% ao ano. 

Entre 1980 e 1991 a taxa média cai para 5,24% ao ano e entre 1991 e 1996 

segue caindo para 4,84% ao ano. Além disso, o fluxo migratório campo-cidade 
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perdeu bastante de sua intensidade inicial, uma vez que a população rural no 

Ceará vem apresentando queda em termos absolutos (PDDU, 2005). 

 Já no município de Aquiraz pode-se verificar que o aumento populacional 

de Aquiraz foi superior ao do Estado, principalmente nas áreas urbanas do 

município, apresentando uma evolução crescente de 23.870 na década de 1950, 

para 67.265 no ano de 2007 e 71.400 no ano de 2009 (IPECE, 2010).  

O crescimento demográfico dos municípios de Caucaia e Aquiraz podem 

ser observado no Gráfico 2, a qual apresenta a seguinte evolução temporal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução demográfica de Caucaia e Aquiraz entre os anos de 1950 e 2009. 
Fonte: IBGE, 1950-2010. 
 
 
 Observando a forma de ocupação na zona urbana que vem se dando na 

cidade, podemos afirmar que o declínio demográfico rural pode está associado 

aos investimentos em novas atividades que o Município vem praticando, o que 

acarreta no processo migração da população do campo para a cidade, na busca 

por melhores condições de vida. Tal fator também influencia no acelerado 

crescimento na taxa de urbanização, que evoluiu de 12,5% em 1970, para 90% 

do município no ano 2000, além da expansão do perímetro urbano incorporando 

áreas rurais e o efeito polarizador exercido pela RMF (MOURA, 2009). 

 O efeito de polarização exercido pela Região Metropolitana de Fortaleza, 

dado o elevado e concentrado nível de investimentos, foi também responsável 

pelo crescimento populacional de Caucaia e Aquiraz a taxas mais elevadas que a 

média estadual, e deverá garantir a continuidade desse processo (CONSÓRCIO 
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GAUSISMETGAIA, 1999). O desenvolvimento pelo qual o Município vem 

passando nos últimos anos, está provocando alterações no seu perfil urbano.  

Foi observado que o distrito de Aquiraz, apesar de concentrar a maior parte 

dos equipamentos administrativos, comerciais e de serviços do Município, já não 

exerce tanto poder sobre os demais distritos (MOURA, 2009). O litoral, por 

exemplo, vem ganhando vida própria e parte dele está se vinculando cada vez 

mais a Fortaleza. 

 Com relação à área em estudo, verificou-se o aumento da população local, 

concentrando principalmente nos ambientes urbanos e nas zonas litorâneas 

(Gráfico 3). Foi observado também que a população residente por sexo não 

possui grande diferença quanto à quantidade de homens e mulheres que moram 

nos municípios. 

A partir das tendências demográficas verificadas nos município estudados, 

dentro do quadro geral da RMF, foi feita pelo Consórcio Gausismetgaia (1999) e 

pelo IPECE (2011) uma projeção populacional que vai até o ano de 2020, 

levando-se em consideração o referencial histórico de crescimento, o ritmo de 

maior ou menor intensidade de urbanização como decorrência de fatores 

considerados previsíveis, e controlada pela projeção global de crescimento 

urbano para os Municípios, o que constituiu num importante vetor estruturador do 

Planejamento Estratégico e do Plano de Estruturação Urbana da área (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: População residente por sexo nos municípios de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: IBGE, 2000. 
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Gráfico 4: Projeção da população do município de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: Consórcio Gausismetgaia, 1999 e IPECE, 2011. 
 

O aumento da população, o crescimento urbano sem o devido 

planejamento do uso do solo e as diversas atividades praticadas no município, 

transformou a falta de saneamento básico num dos maiores problemas urbanos 

dos municípios em foco. Verificou-se que, os sistemas de abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário e drenagem ainda são muito incipientes na região. 

Destaca-se, apenas, o serviço de limpeza urbana, que atende a 80% da 

população em Aquiraz e 90% da população em Caucaia (IPECE, 2011). Alguns 

moradores locais afirmam que existe a limpeza da faixa de praia semanalmente 

(no município de Caucaia), mas esta é feita, na maioria das vezes, pelos 

barraqueiros das praias de Aquiraz. 

 O litoral em análise possui uma infra-estrutura de saneamento básico que 

atende apenas a sexta parte da população em Aquiraz e menos da metade da 

população residente em Caucaia (Gráfico 5). As localidades litorâneas de Prainha 

e Porto das Dunas que apresentam grande vocação turística, não possuem 

sistema público de abastecimento de água, assim como as praias da Tabuba e do 

Cumbuco em Caucaia. A população é atendida por poços ou cacimbas que 

apresentam potabilidade duvidosa pela ausência de rede de esgotamento 

sanitário e existência de grande número de fossas nessas áreas que contaminam 

as águas subterrâneas e induzem a propagação de doenças de veiculação 

hídrica. 

 

PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E 
AQUIRAZ (1991-2020) 
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Gráfico 5: Tipos de esgotamentos sanitários e Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: SEINFRA, 2000. 
  

 A urbanização vem se produzindo com grande rapidez e desordenamento. 

Caso esta não passe a ser feita de forma organizada, tendo a frente um 

procedimento de gestão e planejamento territorial, será cada vez mais 

responsável por conduzir o espaço a sentir efeitos negativos advindos de 

impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais, o que, futuramente, 

acarretará na desvalorização local (MOURA, 2009). 

 

4.1.2 As atividades econômico-culturais no litoral 

 

 A economia do município de Caucaia obedece a um padrão 

preponderantemente baseado em atividades terciárias, vinculadas aos setores de 

comércio e serviços.  A atividade industrial vem se firmando, valendo-se do 

conjunto de incentivos fiscais que geram uma intensa competição intermunicipal 

pela opção dos investimentos, e incorporando a dinâmica de Fortaleza, que vem 

deslocando para os seus arredores uma gama variada de indústrias (PDDU, 

2005). 

De uma maneira geral podemos aferir que as atividades econômicas 

desenvolvidas no município de Caucaia são: 

 

Ø Agricultura: entre os produtos agrícolas cultivados em Caucaia em 1996 se 

destacam a produção de cana de açúcar, mandioca e coco-da-baía.  
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Ø Pesca: a produção de pescado de águas interiores está estimada em 

120.000 kg/ano estando à piscicultura em pleno desenvolvimento com projetos 

encaminhados para implantação de unidade demonstrativa de cultivo de peixes 

em tanque-rede.  

Ø Extrativismo: Caucaia é o maior fornecedor para a construção civil em 

Fortaleza, de substâncias minerais como: areia grossa, areia fina, argila, pedra 

britada e calcário. As extrações são feitas de modo organizado ou de forma 

clandestina. A extração de areias fina e grossa de cor clara, cinza ou creme, é 

feita nos leitos dos rios e nas planícies de inundação dos rios Ceará, Pacoti, São 

Gonçalo e Cauípe (PDDU, 2005). Nas dunas encontram-se areias finas mais 

selecionadas de cor branca. Da Formação Barreiras e dunas mais recentes extrai-

se a areia avermelhada. A argila é encontrada em abundância na maioria dos 

aluviões e principais rios como Pacoti, São Gonçalo e Cauípe (PDDU, 2001). 

Predomina a argila de cor creme-avermelhada, utilizada na fabricação de 

cerâmica. A extração de madeira para a fabricação de carvão e estaca para a 

construção civil é responsável pelo desmatamento e erosão do solo de extensas 

áreas na região. 

O Setor Industrial localizado em Caucaia corresponde ao quarto posto no 

ranking municipal no Ceará. Em 1995 existiam cerca de 258 empresas da 

indústria de transformação e 11 empresas do ramo extrativo mineral (PDDU, 

2005). 

Existe uma expectativa no sentido de uma alavancagem industrial no 

município, como decorrência dos efeitos de relocalização industrial, que o Estado 

do Ceará vem sabendo aproveitar, reforçados pelos vigorosos processos de 

investimentos que envolvem a estrutura portuária do Pecém, e do Complexo 

Industrial Portuário do Pecém - CIPP, que localiza-se na porção oeste de seu 

território, assim como um conjunto de investimentos programados em alguns dos 

distritos industriais do município. 

Já em Aquiraz, a economia é baseada no vínculo mercantil que o município 

possui com a capital Fortaleza. O setor terciário tem predominância do segmento 

do comércio. É de Aquiraz que Fortaleza recebe produtos alimentícios e, de 

Fortaleza a mesma recebe produtos manufaturados. As principais mercadorias 
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nos fluxos comercias são os produtos alimentícios, artigos de vestuário, material 

para construção em geral e veículos, peças e acessórios. 

De uma maneira geral podemos aferir que as atividades econômicas 

desenvolvidas no município de Aquiraz são: 

Ø Agricultura: a produção agrícola municipal sempre esteve montada em 

bases tradicionais. Os produtos com maior destaque, em termos de área cultivada 

e representatividade estadual, são a castanha de caju, o coco da baía e a cana-

de-açúcar, e frutas como manga, mamão, goiaba e limão, estas ultimas não 

possuem grande importância na economia local, mas melhoram a renda dos 

pequenos produtores. Vale ressaltar que as maiores plantações de cana-de-

açúcar de Aquiraz pertencem aos proprietários das indústrias e, ainda é praticada 

a agricultura de subsistência em algumas áreas, sendo cultivado principalmente 

feijão, milho e mandioca, macaxeira e a batata doce nas vazantes, tais culturas 

também fazem parte da produção agrícola (CAVALCANTE et al., 2005).  

Ø Criação de animais: o setor agropecuário mostra sinais de recuperação 

desde 1996, essencialmente na atividade avícola, com o aumento no número de 

granjas locais, o que gera o aumento de empregos neste setor. Já que a lavoura é 

bastante incipiente, sofrendo quedas contínuas de produtividade e redução da 

área plantada, isso reflete diretamente sobre o nível de renda dos agricultores 

(PDDU, 2001). OMunicípio tem melhor representatividade no Estado com 

destaque no criatório bovino, suíno e caprino, mantendo praticamente constante, 

esses plantéis, quando na maioria dos Municípios do Estado, houve declínio com 

as irregularidades climáticas (PDDU, 2001).  

Ø Extrativismo: dentre as atividades extrativistas podemos destacar mineral e 

vegetal. O extrativismo mineral resume-se a retirada de argilas para a produção 

de cerâmica e olarias. Também se destaca a extração de areia em ambientes de 

dunas para a construção civil. No extrativismo vegetal temos a exploração de 

madeira, usada como fonte de geração de energia e da carnaúba (cera, palha, 

dentre outros). 

Ø Pesca: a pesca é uma das atividades mais importantes de Aquiraz, pois a 

mesma é praticada de forma tradicional pela parte da população que é composta 

de pescadores, como os da colônia da Prainha. Em campo pode ser observado a 

pesca marinha, com o uso de jangadas, e em rios, lagoas e açudes, utilizando 

linha, tarrafa, anzol ou rede. 
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O Setor Industrial de Aquiraz vem apresentando um razoável crescimento 

no número de empresas. A quase totalidade dessas empresas enquadra-se na 

categoria indústria de transformação, além do ramo da construção civil e do 

extrativo mineral. Desde 1996, vem-se consolidando a implantação de indústrias, 

atraídas por um conjunto de incentivos fiscais do Governo Estadual e Municipal, 

através do Programa de Promoção Industrial e Atração de Investimentos (PDDU, 

2001). No ano de 1996, instalaram-se no Município duas novas indústrias, a 

White Stone do Brasil S/A e a indústria de Bebidas Antártica do Ceará S/A (atual 

AMBEV). A White Stone tem como linha de produção a extração beneficiamento e 

comercialização de granito e outras pedras ornamentais, oriundas de jazidas 

próprias ou de terceiros (IPECE, 2007). Podemos destacar também a fábrica da 

Ypióca e a USIBRÁS (Usina Brasileira de Óleos e Castanhas). Além dessas 

indústrias de porte, um conjunto de indústrias menores vem dando suporte à base 

econômica do Município, redesenhando um perfil industrial para Aquiraz. 

O setor de serviços é responsável por um incremento de 2,43% na 

arrecadação do ICMS do Município no ano de 1998, tendo crescido a uma taxa 

média de 38,53% ao ano, entre 1997 e 1998. O maior faturamento de ICMS 

dentre essas empresas se dá nas empresas de saneamento, limpeza urbana e 

construção. 

 Observamos que os municípios abordados são dois dos poucos municípios 

litorâneos que ainda pratica uma variedade de atividades entre os setores 

econômicos. Mas, pelos mesmos terem uma história antiga, não poderíamos 

deixar de citar que, ainda existem práticas muito antigas, como a do engenho 

para a produção de rapaduras, as casas de farinha e goma, ainda com técnicas 

bastante rústicas e o artesanato, com a produção rendas e bordados, alguns 

destes feitos em bilros. 

Atualmente existe uma atividade econômica que mais se destaca no litoral 

cearense, o Turismo. Os municípios de Caucaia e Aquiraz não fogem a essa 

regra. Aquiraz possui o segundo maior parque hoteleiro do Ceará, segundo dados 

da Secretaria Estadual do Turismo - SETUR do Estado. Os principais atrativos 

naturais são os seus 57,5 km de praias (Porto das Dunas, Japão, Prainha, 

Presídio, Iguape, Barro Preto e Batoque).  

Dentre as praias preferidas pelos turistas em 1999 e 2005, de acordo com 

a SETUR/CE (2006), excluindo o litoral de Fortaleza, existem três encontradas no 
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litoral de Aquiraz e duas no litoral de Caucaia: Cumbuco, Canoa Quebrada, 

Jericoacoara, Icaraí, Morro Branco, Prainha, Porto das dunas e Iguape. 

Já Caucaia, está inserida na Macrorregião Turística 

Fortaleza/Metropolitana, que corresponde territorialmente à Região Metropolitana, 

é considerada o portão de entrada do turismo no Estado do Ceará (PDDU, 2005). 

Nesta região, atualmente composta por nove municípios, o turismo de praias é 

mais acentuado em Caucaia e Aquiraz, onde estão localizados os principais 

equipamentos de lazer e entretenimento. Salienta-se ainda os grandes 

investimentos que estão sendo feitas nestas localidades, principalmente em 

Caucaia. 

O município de Caucaia destaca-se como pólo do turismo sol/praia e de 

esportes náuticos. No entanto suas potencialidades naturais, culturais e 

históricas, o habilitam a atender outros segmentos turísticos. 

Nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e 

Cumbuco já existem um número considerável de equipamentos turísticos como: 

hotéis, pousadas, restaurantes e barracas de praia e estão em fase de 

implantação ou projeto, diversos empreendimentos. 

Dentro do município de Caucaia, o PRODETUR configura como área 

turística, o Icaraí, e o Cumbuco como pólo intermediário, e para o Município, 

como um todo, pretende implantar a Unidade de Conservação Ambiental do 

Estuário do Rio Ceará, promover a recuperação ambiental e urbanização do 

Lagamar do Cauípe e da Lagoa do Banana e desenvolver programas de 

educação ambiental e de capacitação dos servidores do município (SETUR/CE, 

2006). 

O município também possui o Parque Botânico com 190 hectares e é uma 

área conformada por árvores de grande porte e arbustivas, nativas e exóticas, 

situada às margens da rodovia estadual, CE-085. O parque tem o objetivo de 

preservação, de lazer e deverá funcionar, também, como local de pesquisas 

principalmente de espécies vegetais. Os equipamentos construídos para atender 

os visitantes consta de: praça de estacionamento de veículos e ônibus, caminhos 

e pré definição de zoneamento, sanitários e a parte administrativa. No restante da 

área, o tratamento a ser dado será o de uma reserva com acesso restrito ao 

público para manter, o máximo possível, as condições naturais da área (PDDU, 

2005). 
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Os municípios em questão têm recebido investimentos privados de 

pequeno, médio e grande porte, e o poder público tem investido em projetos de 

infra-estrutura e qualificação da mão-de-obra, com o objetivo de preparar os 

mesmos para a demanda crescente de turistas (Gráficos 6 e 7).  

Vale destacar também o empenho da Secretaria de Turismo do município 

em organizar toda a cadeia produtiva que se beneficia do turismo, atraindo 

eventos importantes e sendo protagonista da principal regata de jangadas do 

Estado, agregando cultura e arte - o Navegarte, que acontece na Prainha e os 

Campeonatos de Kitesurf que acontecem no Cumbuco (SETUR/CE, 2006). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráficos 6 e 7: Fluxo de turistas e permanência diárias em Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: SETUR/CE, 2006. 
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4.2 O perfil do morador e do usuário das praias em análise 

 

Para um melhor planejamento urbano de um ambiente costeiro e de sua 

gestão, já sabemos que a sociedade tem um papel decisivo, dessa forma, foi por 

meio de entrevistas com moradores locais, trabalhadores pendulares e turistas 

que ficamos sabendo um pouco mais sobre as formas de uso e ocupação dos 

municípios de Caucaia e Aquiraz, além da percepção dos mesmos sobre 

impactos causados nos ambientes costeiros, sejam antrópicas sejam naturais. 

Com relação aos que moravam no litoral em apreço, foram entrevistados 

um total de 100 pessoas definindo sexo, escolaridade, tempo de moradia no local, 

trabalho e mudanças observadas por estes em relação à praia, dentre outras. De 

acordo com estas, devido o processo intenso da urbanização e da especulação 

imobiliária existente nos dois municípios, as formas de uso e ocupação vem 

modificando a área, pois a permanência de pessoas advindas de outros estados e 

países está cada vez maior, o que acarreta na mudança da cultura e do cotidiano 

das pessoas nativas.  

Um exemplo citado é as atividades de alto padrão como as regatas, 

passeios de helicópteros ou aviões e o kitesurf, ou as diárias nos hotéis e 

pousadas de luxo, as quais nenhum morador local poderá vivenciar por não ter 

uma renda alta para esse padrão de vida. O que sobra são os empregos 

secundários de office boys, faxineiras, arrumadeiras ou auxiliar de serviços nestes 

ambientes. 

Os moradores nativos de Aquiraz disseram que emprego na praia está 

cada vez mais difícil na área e que para sobreviver tem que saber pescar e fazer 

alguns “bicos” em outras áreas, como auxiliar de carpinteiro, pintor, pedreiro, ou 

mesmo trabalhar como servente nas obras de resorts ou condomínios de luxo que 

estão se multiplicando no local, etc.  

No gráfico 8A-B-C-D-E logo abaixo podemos caracterizar o perfil do 

morador local de Caucaia e de Aquiraz: 
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Gráfico 8A-B-C-D-E: Perfil do morador local das praias de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: próprio autor, 2011. 

 

Segundo um morador da Prainha, “Os peixes diminuíram e antes nós 

passávamos de 2 a 3 dias no mar, agora temos que passar de 4 a 5 dias para 
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conseguir mais peixes”. E ainda afirmaram que, existe a diminuição de turistas e 

de barracas, porque os donos das casas de veraneios e condomínios de luxo 

próximos a praia, não querem barracas na frente das casas deles. 

 Correlacionando as formas de uso que vem se dando no local e as 

alterações na dinâmica natural da área, podemos analisar a partir do que os 

moradores e os pescadores disseram que as transformações não são só sociais: 

“o mar está cada vez mais próximo das barracas, entre os meses de outubro e 

fevereiro, ele derruba os quiosques onde os clientes ficam”. “O mar está mais 

agitado, com ondas fortes, o que fez o dono da barraca aumentar a proteção com 

a construção de muros aterrados”. Os pescadores disseram que o mar já foi mais 

brando e, algumas áreas que eles chamam de “repuxo”, são muito perigosas. 

Neste caso estas áreas são cientificamente conhecidas como ambientes que 

possuem correntes de retorno. 

Essas informações corroboram com a percepção dos moradores locais em 

relação ao avanço do mar, dos quais 62% assinalaram que as maiores 

transformações foram verificadas entre 15 e 20 anos. Entre as demais mudanças 

observadas se destacaram o aumento da altura das ondas, o mar está mais 

agitado, a presença de lixo na faixa de praia, a erosão costeira, principalmente no 

litoral de Caucaia, assim como o difícil acesso ao mar e a presença de cavas e de 

pedras na zona de antepraia.  

A área estudada tem uma população fixa bastante significante, do universo 

amostrado cerca de 23% moram na área há mais de 20 anos, 40% entre 10 e 20 

anos e apenas 7% com um tempo inferior a 5 anos.  Segundo os moradores, o 

fluxo de pessoas reduziu em aproximadamente 62%, resultante principalmente do 

avanço do mar e aumento de pedras e entulhos da praia. 

Já com relação aos usuários da praia locais e aos turistas do litoral em 

apreço, foram entrevistados um total de 100 pessoas definindo seu sexo, 

escolaridade, tempo de permanência e freqüência nestas praias, origem, 

profissão e se estes usuários teriam observado sobre as mudanças e/ou sobre a 

segurança e os riscos encontrados na praia.  

Segundo Coriolano (2003) para que haja turismo são necessárias 

conjugações de elementos condicionantes dentre os quais se destacam as 

ofertas. A este elemento está agregado o conjunto de produtos oferecidos aos 

visitantes que vão dos atrativos naturais e culturais aos serviços direcionados aos 
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turistas e infra-estrutura de apoio. Dentre esses produtos o entretenimento 

paisagístico configura o 1º lugar no ranking das motivações. Logo, a área 

estudada destaca-se pela sua proximidade com a capital e seus equipamentos de 

lazer, que faz os visitantes de pouco tempo de permanência e os excursionistas 

que tem nessas praias próximas a capital uma opção de lazer rápida, como forma 

de escapar da rotina diária e das obrigações.  

No gráfico 9A-B-C-D-E-F podemos identificar melhor o perfil do turista e do 

usuário das praias de Caucaia e de Aquiraz: 
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Gráfico 9A-B-C-D-E-F: Perfil do usuário e turista das praias de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: próprio autor, 2011. 
 

 

A identidade histórica com o local e a existência de imóveis são as 

principais motivações para a freqüência de banhistas na área estudada. Cerca de 

60% dos usuários das praias freqüentam a área há mais de 10 anos e destacam 

como principal motivação à tranqüilidade e a existência de propriedade no local. 

Vale destacar, que nas entrevistas com os usuários da praia, a beleza cênica do 

local foi mencionada apenas quando se falava das lagoas próximas a praia.  

Em relação à freqüência, cerca de 40% freqüentam a praia todos os finais 

de semana, 20% nos feriados e 40% nas férias. Como pode ser observada, a 

procedência dos usuários é basicamente de Fortaleza e da região Nordeste e de 

turistas de outros estados (principalmente do sudeste e sul) e países (sendo a 

maioria da Europa) que tem imóvel na área. Dentre os principais problemas 

enumerados como perda de atrativo das praias é a faixa de areia reduzida (com 

destaque as praias do Iguape e Prainha no Aquiraz e, nas praias de Iparana, 

Pacheco e Icaraí em Caucaia), existência de entulhos e rochas, lixo e dificuldades 

no acesso a faixa de praia por crianças e idosos (somente nas praias de 

Caucaia).  
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4.3 Tipologia das praias por níveis de ocupação 

 

Existem várias maneiras de se diferenciar e categorizar os espaços. Dentre 

as análises geográficas podemos estabelecer critérios tendo como base os 

elementos que formam o espaço, podendo estes serem apontados a partir de 

fatores de origem natural, econômica, cultural, demográfica, dentre outros. Tal 

procedimento busca auxiliar num melhor gerenciamento do espaço. 

 Moraes (2006) fez um esboço de regionalização da classificação tipológica 

proposta, na escala dos estados, tendo por critério os tipos de praias 

predominantes em suas zonas costeiras, sendo este gerado a partir de fontes 

secundárias. Neste esboço, as praias do Estado do Ceará foram classificadas 

entre seis tipologias: 2. Praia urbana residencial ou turística adensada; 3. Praia 

urbana residencial ou turística; 5. Praia suburbana em processo de ocupação; 8. 

Praia de balneário em consolidação; 10. Praia ocupada por população tradicional; 

e 11. Praia isolada ou semi-isolada. 

 Em se tratando da classificação das praias estudadas nesta pesquisa, 

verificamos que no município de Caucaia as mesmas estão incluídas em três 

classes (praia urbana, praia suburbana e praia rural) e sete grupos tipológicos (2. 

urbana residencial ou turística adensada; 3. Praia urbana residencial ou turística; 

4. suburbana consolidada; 5. Praia suburbana em processo de ocupação; 8. Praia 

de balneário em consolidação; 9. rural e 10. Praia ocupada por população 

tradicional) tendo estes em algumas áreas, características predominantes de um 

tipo de nível ocupacional, assim como aspectos de outras tipologias analisadas. 

 Já no município de Aquiraz as praias estão incluídas em três classes (praia 

urbana, praia suburbana e praia rural) e cinco grupos tipológicos (3. Praia urbana 

residencial ou turística; 5. Praia suburbana em processo de ocupação; 8. Praia de 

balneário em consolidação; 9. Praia rural e 10. Praia ocupada por população 

tradicional) tendo estes em alguns momentos, características predominantes de 

um outro tipo de nível ocupacional dentre os abordados acima. 

Vale ressaltar que estabelecer critérios que ordenem à forma de uso de um 

espaço litorâneo que, de acordo com seus processos costeiros, é conhecido por 

ser altamente instável e requer cuidados que mostrem qual o limite de uso e de 

ocupação corretos, sempre levando em consideração as diferenças quanto ao 

tipo de costa de cada região. Para Muehe (2006),  
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(...) nas áreas de maior ocupação a fixação mínima de 50 m 
contados a partir do limite terrestre mais interiorizado do prisma 
praial emerso (falésia em contato com a berma da praia, base do 
reverso da duna frontal, base do reverso de cordões litorâneos ou 
pontais submetidos a transposição por ondas) já representaria um 
avanço significativo neste sentido (MUEHE, 2006: 27). 
 

 Contudo, não adianta apenas selecionar uma área para que não seja 

ocupada. Macedo (2006) afirma que os ambientes que são loteados a partir de 

malha reticular, conhecida pelas formas de loteamentos tradicionais, extirpam 

totalmente a vegetação nativa, sendo esta substituída pelas construções, que 

sucessivamente podem influenciar em áreas desocupadas, pela proximidade com 

a mesma. 

 O fundamental seria uma forma de ocupação projetada em função da 

dinâmica ambiental dos lugares. Para Macedo (op. cit.) 

 

Manguezais, restingas e dunas são exemplos que não suportam 
uma ocupação intensiva por estruturas urbanas convencionais. O 
parcelamento de seus territórios pode significar a sua destruição 
imediata, pois os ecossistemas costeiros não podem ser 
reduzidos a partes dissociadas entre si, sem que ocorra uma 
perda significativa de suas características (MACEDO, 2006:59). 
 

 De acordo com o Decreto Federal nº 5.300/04, que regulamenta a Lei nº 

7.661/1988, existe regras de uso e ocupação da zona costeira que estabelecem 

critérios de gestão da orla marítima. Dele podemos destacar três Artigos nos 

quais as formas de ocupação estão em desacordo com as praias em análise: 

Art 16. Qualquer empreendimento na zona costeira deverá ser compatível 

com a infra-estrutura de saneamento e sistema viário existentes, devendo a 

solução técnica adotada preservar as características ambientais e a qualidade 

paisagística. Nas praias estudadas foi verificada a presença de grandes 

empreendimentos sem saneamento básico, o que aumenta o processo de 

contaminação dos recursos hídricos encontrados no ambiente. 

Art 17. A área a ser desmatada para instalação, ampliação ou realocação 

de empreendimentos ou atividades na zona costeira que implicar a supressão de 

vegetação nativa, quando permitido em lei, será compensada por averbação de, 

no mínimo, uma área equivalente, na mesma zona afetada. As áreas ocupadas 
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pelo loteamento da praia do Porto das dunas, além de desmatar o ambiente de 

dunas e planície fluviomarinha, não compensou nenhuma área na mesma 

unidade geoambiental com alguma vegetação. 

Art 21. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 

assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e 

sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional 

ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. De acordo com os 

pescadores locais, as áreas com empreendimentos construídos na faixa de praia 

passaram a proibir a pesca e a venda de artesanato nestes lugares. 

 

4.3.1 Caucaia: espaço da (des)valorização urbana  

 

O litoral de Caucaia segundo seu ordenamento territorial urbano de acordo 

ao Projeto Orla (2002) foi dividido entre Orla Classe C (da praia de Dois 

Coqueiros a praia do Icaraí), a qual apresenta alto adensamento de construções e 

populações residentes, com paisagem antropizada, e, em alguns setores 

abandonada, com pluralidade de usos relacionados a atividades humanas 

cotidianas e alto potencial de poluição devido a falta de infra estrutura urbana 

sanitária, estética, sonora e visual; e Orla Classe B (nas praias de Tabuba e 

Cumbuco), que possuem baixo a médio adensamento de construções e 

população residente, com indícios de ocupação recente, paisagens parcialmente 

antropizadas e médio potencial de poluição. 

A zona propriamente urbana de Caucaia é constituída por aglomerados 

predominantemente horizontais, sem grandes marcos urbanísticos com o uso 

residencial onde se agregam atividades econômicas diversificadas. São, na 

realidade, localidades urbanas em formação, cujas expansões decorrem do 

êxodo rural e do crescimento urbano de Fortaleza (PDDU, 2005).  

O desenvolvimento urbano ocorre, de forma não ordenada, gerando 

bairros sem infra-estrutura básica consolidada, lotes vazios sujeitos a serem 

utilizados como depósitos de lixo e construções sem critério de ocupação urbana 

com a conseqüente degradação do meio ambiente natural e construído. 

 Devido ao rico acervo natural da orla do município é grande o seu 

potencial turístico, atraindo uma significativa população flutuante, principalmente, 

em períodos de férias, o que explica também a razão de 95% dos imóveis ali 



 84 

construídos pertencerem a moradores de Fortaleza. Com a inauguração da Ponte 

sobre o Rio Ceará, se apontou uma transformação, com um aumento substancial 

do uso residencial permanente e demanda dos serviços públicos, devido à 

facilidade de acesso a uma área onde o valor do imóvel é mais baixo do que em 

Fortaleza (PDDU, 2005). 

 O município possui uma ocupação menos densa, caracterizada por 

fazendas e sítios na faixa de terra entre o mar e a via Estruturante. Este local tem 

grande valor paisagístico e turístico, e que por estes motivos, deveria permanecer 

com baixa densidade de ocupação do solo, preservando a paisagem da 

degradação das atividades predatórias e da intrusão visual causada pelas 

construções. No entanto, as residências e os condomínios residenciais ali 

propostos para grandes lotes, possuem alto padrão construtivo, de acordo com 

as empresas imobiliárias do local. 

As praias do município de Caucaia foram classificadas e divididas segundo 

o método de tipologia por níveis de ocupação como: 

 

B Dois Coqueiros: classificada como praia urbana de uso residencial ou 

turístico adensado, onde ocorrem indicativos de favelamento; 

 

B Iparana: classificada como praia urbana de uso residencial ou turístico 

adensado e suburbana consolidada; 

 

B Pacheco: classificada como praia urbana de uso residencial ou turístico 

adensado e suburbana consolidada; 

 

B Icaraí: classificada como praia urbana de uso residencial ou turístico 

adensado e suburbana consolidada, mas que ainda possui uma pequena 

população tradicional de pescadores; 

 

B Tabuba: classificada como praia suburbana de uso residencial ou turístico 

e em processo de ocupação com ênfase nos condomínios fechados e pousadas; 

 

B Cumbuco: classificada como praia suburbana e praia rural, de uso 

residencial ou turístico em processo de ocupação, mas que possui espaços 
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ocupados por população tradicional em praias rurais, assim como ambientes de 

balneário em consolidação. 

 

O litoral de Caucaia e seu aporte sedimentar sofre bastante influência do 

litoral da capital do estado, Fortaleza. Sabendo-se disso e por meio de estudos já 

realizados por Morais, (1972); Morais e Pitombeiras (1974); Morais (1980) in 

Morais (1981), foi observado que a faixa de praia da região metropolitana de 

Fortaleza sofreu processos de progradação e retrogradação durante as últimas 

décadas, com implicação direta na instalação do Porto do Mucuripe e de todos os 

quebra-mares colocados ao longo do litoral norte de Fortaleza. Devido também a 

outro impacto em destaque, que foi à construção do último espigão e do Pólo de 

Lazer da Barra do Ceará, ocasionou-se o impedimento do transporte de 

sedimentos pela deriva litorânea. Este passou a se acumular à montante do 

espigão e erodir as praias à jusante do mesmo (MORAIS, 1980), fazendo com 

que nas décadas de 1980 e 1990, as praias de Iparana e Pacheco, sofressem um 

recuo de aproximadamente 300 m da linha de costa (MORAIS et al., 2005 e 

MOURA et al., 2007).   

 Em Dois Coqueiros, Iparana e Pacheco, onde os terrenos da beira-mar 

estão ocupados por alto adensamento de construções horizontais com elevado 

grau de contaminação, cuja paisagem natural foi transformada. Já se 

testemunhava do início da década de 1970 em Iparana o recuo acelerado da faixa 

de areia da praia, com a invasão do mar derrubando muros de contenção das 

casas (MORAIS, 1980).  

Devido a este fato foram instaladas obras de contenção realizadas pelo 

poder público e privado, como a instalação de sea wall (Figura 18) e 

enrrocamentos em frente ao SESC de Iparana reerguida pela segunda vez devido 

ao avanço do mar, contendo pedras de 500 t para maior segurança. As casas de 

veraneio tentaram minimizar os efeitos da erosão colocando pedras em frente às 

casas, mas não foram capazes de reabilitar estas praias, tornando-as 

inadequadas ao uso para banho de mar visto que se torna inacessível o acesso 

durante a baixa-mar (MORAIS et al., 2005; PINHEIRO et al., 2005; OLIVEIRA et 

al., 2005 e MOURA & MORAIS, 2005). 
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Figura 18: Urbanização intensa da atual pós-praia com desmoronamento dos muros de 
proteção à erosão costeira implantados pelos donos dos imóveis.  
Fonte: Morais et al., 2005. 
 

 Nos núcleos de Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco existe desde o início 

da ocupação local uma zona urbana na orla marítima que se desenvolve devido 

ao poder de atração turístico que possuem suas praias e dunas. Entre as décadas 

de 1970 e 1980 esta região era conhecida por casas chamadas de segundas-

residências, o que gerava um fluxo grande de usuários flutuantes, principalmente, 

em períodos de férias, o que explica também a razão de 95% dos imóveis ali 

construídos pertencerem a moradores de Fortaleza (PDDU, 2005 e MOURA, 

2007).  

 Com a desvalorização, principalmente das praias de Iparana e Pacheco, 

devido os processos erosivos do final da década de 1990 e da década de 2000 

(MORAIS et al., 2005), esses ambientes se tornaram áreas abandonadas e 

destruídas, que perdeu sua beleza natural e cênica (Figura 19), sendo utilizadas 

apenas por moradores locais. Diferentemente do que vem ocorrendo na praia do 

Cumbuco, que está se tornando uma área super valorizada em conseqüência da 

sua localização próxima ao porto do Pecém e a espaços de futuro investimento no 

setor industrial e turístico, o que faz a especulação imobiliária impulsionar a 

urbanização no local. 
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Figura 19: Muros de proteção à erosão costeira implantados pelos donos dos imóveis na 
praia do Pacheco.  
Fonte: próprio autor, 2006. 
 

Na orla marítima as edificações possuem uma qualificação superior às 

áreas mais interioranas do município. A predominância de casas de veraneio das 

décadas de 1970 e 1980 está sendo substituídas por apartamentos de veraneio 

ou de permanência fixa, principalmente no Icaraí e no Pacheco, onde o número 

de habitantes está crescendo, em sua maioria de classe média. Já na orla da 

praia do da Tabuba e do Cumbuco, os tipos de edificações são de alto padrão 

construtivo sendo o Cumbuco, de acordo com a SETTUR (2006), uma das áreas 

litorâneas de veraneio mais valorizadas de toda a orla cearense.  

A predominância de grandes lotes em ambientes de dunas móveis, resorts 

para suporte turístico, e residências de casas luxuosas do Cumbuco contrasta 

com o grande número de prédios de quatro a seis pavimentos do Icaraí, na 

maioria das vezes organizados em condomínios fechados e condomínios 

familiares, o que resulta numa ocupação mais adensada (Figuras 20 e 21).  
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Figuras 20 e 21: Vista aérea do litoral de Caucaia. 
Fonte: Próprio autor, 2006. 

 

 A praia do Icaraí é caracterizada por ter terrenos de beira-mar ocupados, 

médio adensamento de população, antigas áreas de segunda residência 

transformadas em residenciais e paisagem formada com antropismo, com falta de 

infra-estrutura urbana na área de saneamento básico, o que ocasiona possível 

contaminação. Esta área no período de 2004 e 2007 (MOURA e OLIVEIRA, 

2004, 2005 e 2006; e MOURA et al., 2007) passou por um processo de 

destruição da sua faixa de praia devido o intenso processo erosivo que foi 

intensificado pelas formas de urbanização, comprometendo assim o suporte 

sedimentar deste espaço. Atualmente este setor do litoral de Caucaia vem 

passando por processos de revitalização e reordenamento territorial, na busca de 
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proteção da faixa de praia, através da construção de um bag wall em toda sua 

extensão de praia. 

 A praia do Icaraí possui construções de prédios, casas, estabelecimentos 

comerciais e hotéis bem próximos da faixa de praia, dificultando o acesso ao mar, 

enquanto que a praia do Cumbuco apresenta uma ocupação mais ordenada e 

distante da faixa de praia, preservando-a. Tendo em vista essa situação, a 

prefeitura de Caucaia visando recuperar os espaços públicos degradados, 

prevenir novas ocupações desordenadas, preservar o acervo natural, valorizar a 

paisagem urbana e maximizar o potencial turístico da orla, criou um projeto 

paisagístico para a faixa de praia, a partir da construção de uma via paisagística 

que impeça a expansão urbana indevida e delimite o espaço público do privado 

(PDDU, 2005) (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Projeto de uma via paisagística no litoral de Caucaia. 
Fonte: PDDU, 2005. 
 

 A praia do Cumbuco foi caracterizada por possuir terrenos da beira-mar 

não totalmente ocupados, baixa densidade de construções e população em 

crescimento, com indícios de ocupação recente, presença de vegetação em 

ambientes de dunas frontais e dunas semi-fixas, paisagem não totalmente 

transformada pelas atividades humanas, acarretando assim em um baixo nível de 
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contaminação. Vale ressaltar nesta praia, em espaços mais isolados da paisagem 

a presença de habitações rústicas de populações ribeirinhas (pescadores), que 

ainda vivem de atividades de subsistência e possuem gêneros de vida 

tradicionais. A praia da Tabuba se subdivide entre características similares as 

praias do Icaraí e do Cumbuco. 

Na realidade, o município de Caucaia possui uma deficiência dentro do seu 

setor administrativo que organize suas antigas formas de ocupação tidas como 

desvalorizadas, revitalizando-as e, estabeleça para as novas áreas 

supervalorizadas pela especulação, não apenas projetos de regulamentação do 

traçado das vias e edificações próximas a costa, mais uma gestão que ordene a 

ocupação na faixa de praia protegendo o seu valor ambiental.  

 

4.3.2 Aquiraz: “novo” espaço de valorização urbana e turística 

 

O litoral de Aquiraz segundo seu ordenamento territorial urbano de acordo 

ao foi dividido entre os três tipos de Orla existentes no Projeto Orla (2002). As 

praias de Batoque, Barro Preto e Japão foram classificadas como Orla Classe A, 

por possuírem correlação baixíssima ocupação, com paisagens com alto grau de 

originalidade e baixo potencial de poluição; as praias de Iguape, Presídio e 

Prainha foram classificadas como Orla Classe B que possuem baixo a médio 

adensamento de construções e população residente, com indícios de ocupação 

recente, paisagens parcialmente antropizadas e médio potencial de poluição. E a 

praia do Porto das dunas classificou-se como Orla Classe C por apresentar alto 

adensamento de construções e populações residentes, com paisagem 

antropizada, multiplicidade de usos e alto potencial de poluição – sanitária, 

estética, sonora e/ou visual. 

A atração que o litoral de Aquiraz vem despertando, enquanto área de 

expansão de moradia de parcela da população de classe média a alta constitui 

um fator que impulsiona a vantagem locacional do município, em termos de 

geração de demandas, de serviços de educação, saúde, formas de atendimento 

pessoal, cursos, estruturas comerciais que reforçam e realimentam as bases e 

critérios de localização dos investimentos, e geração de um mercado interno com 

circuitos deslocalizados de Fortaleza (PDDU, 2001).  
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A zona urbana de Aquiraz é constituída por aglomerados 

predominantemente horizontais, mas que estão sendo transformados em 

edificações mais verticalizadas para uma melhor vista da beira-mar, 

principalmente na praia do Porto das dunas. No entanto, este desenvolvimento 

urbano vem ocorrendo de forma não ordenada, gerando bairros sem infra-

estrutura básica estabilizada e construções sem critério de ocupação urbana com 

a conseqüente degradação do meio ambiente natural. 

 O município possui uma ocupação pouco adensada no seu interior, 

caracterizada por fazendas, sítios e empresas do setor industrial agrícola e 

pecuarista. Este local tem grande valor paisagístico e turístico, sendo necessária 

sua preservação, que, no entanto, vem sendo degradada pelas residências e 

condomínios residenciais ali propostos de alto padrão construtivo, de acordo com 

as empresas imobiliárias do lugar. 

As praias do município de Caucaia foram classificadas e divididas segundo 

os níveis de ocupação como: 

 

B Batoque: classificada como praia suburbana de uso residencial e praia 

rural, ocupada por população tradicional; 

 

B Barro Preto: classificada como praia suburbana de uso residencial ou 

turístico em processo de ocupação, mas que também possui ambientes ocupados 

por população tradicional; 

 

B Iguape: classificada como praia suburbana de uso residencial ou turístico 

em processo de ocupação, que possui ambientes ocupados por população 

tradicional e infra-estrutura urbana de condomínios fechados; 

 

B Presídio: classificada como praia rural de uso residencial ou turístico em 

processo de ocupação, que possui ambientes ocupados por população 

tradicional, assim como ocupação de casas de veraneio; 

 

B Prainha: classificada como praia urbana de uso residencial ou turístico 

adensado e praia rural ocupada por população tradicional; 
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B Japão: classificada como praia suburbana e praia rural de uso residencial 

ou turístico, em processo de ocupação; 

 

B Porto das dunas: classificada como praia urbana de uso residencial ou 

turístico adensado e com ocupação se expandindo, com infra-estrutura de resorts, 

mansões como primeira residência e condomínios de luxo. 

 

A praia do Batoque possui uma faixa de praia com acesso pelo município 

de Pindoretama e é a zona que tem a menor taxa de ocupação da faixa litorânea 

de Aquiraz (PDDU, 2001). Este espaço abriga uma pequena comunidade 

atendida apenas por uma escola e um posto policial e a tribo indígena Jenipapo-

Kanindé com território demarcado pela FUNAI às margens da lagoa da 

Encantada. Todavia, já constata-se uma ocupação da faixa de praia com mais de 

vinte barracas. Existe, de acordo com o IPECE, 2010 um projeto para um grande 

complexo turístico que pode vir a alterar significamente esta região. 

A praia de Barro Preto é um espaço tranqüilo, o qual possui um ambiente 

de dunas sem ocupação, mas já totalmente loteado, com arruamento e 

iluminação pública implantados (PDDU, 2001). Na área encontra-se uma 

população local atendida por alguns equipamentos urbanos, muitas casas de 

veraneio, um Camping (equipamento importante para a atividade turística da 

localidade) e barracas à beira-mar, que não constituem um problema maior por 

serem em pequeno número e pouco adensadas (op. cit.). A praia possui área de 

mangue, em razoável estado de preservação, pois a exploração da zona não é 

intensa, onde pode se verificar terrenos da beira-mar pouco ocupados e baixa 

densidade de construções. 

A praia do Iguape é uma comunidade de ocupação mais antiga e vida 

urbana pouco movimentada. À área, antiga colônia de pescadores, foi alvo de 

ocupação maciça e desordenada, resultando em inúmeros problemas de ordem 

territorial e social: invasão de recursos hídricos, sistema de circulação pouco 

eficiente, intensa implantação de barracas na orla e a ausência de infra-estrutura, 

provocaram problemas de degradação ambiental (CONSÓRCIO 

GAUSISMETGAIA, 1999). O traçado da área ocupada pelas casas de veraneio é 

regular, mas na zona não foi estruturado o acesso destas a orla, que possui 

pouca infra-estrutura urbana como pode ser visto na figura 23. 
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Figura 23: Estrutura das barracas a beira-mar na praia do Iguape. 
Fonte: PDDU, 2005. 

 

A praia do Presídio trata-se de uma comunidade relativamente isolada e 

com melhor preservação dos recursos ambientais, principalmente da faixa de 

praia. A ocupação da área é basicamente, por casas de veraneio e pequenas 

pousadas, comércio local (mercearias) (CONSÓRCIO GAUSISMETGAIA, 1999). 

Deve ser registrada a inexistência de barracas localizadas na faixa de praia nesta 

localidade. O traçado da zona é regular e apenas a via principal recebeu 

pavimentação em pedra tosca, permanecendo as demais em piçarra. 

A Prainha de Aquiraz foi caracterizada como suburbana e rural, ocupada 

por população tradicional, neste caso, por colônia de pescadores. Tal área é 

marcada por uma baixa densidade populacional, indícios de ocupação recente, 

presença de vegetação, paisagem não totalmente formada por espaços 

humanizados e baixo nível de contaminação. A Prainha é dividida entre um 

espaço simples, no qual os pescadores e trabalhadores locais moram e, um 

espaço mais moderno, com a presença de edifícios e condomínios fechados, 

hotéis, pousadas, spas, etc. 

 Para Moraes (2006, p. 35), estas são “áreas onde a predominância da 

urbanização deixa de se manifestar, caracterizando espaços de vida 

preponderantemente rural (ocupação de fazendas e sítios)”, tendo também como 
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forma de caracterização, as casas dos moradores locais (Figura 24), a pesca de 

forma tradicional, praticada ou com anzol ou com jangadas, a venda de 

artesanato, o trabalho nas barracas de praia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Estrutura das vias de acesso a Prainha de Aquiraz. 
Fonte: PDDU, 2005. 
 

 A praia do Japão foi caracterizada por terrenos da beira-mar pouco 

ocupados, com habitações rústicas, população pequena e semi-isolada, presença 

de vegetação original, baixo antropismo da paisagem e contaminação baixa ou 

inexistente. Tal espaço também pode ser considerado como uma “área semi-

deserta”, já que esta parece mais um espaço abandonado, pois muitos dos seus 

moradores passaram a morar na Prainha e os que restam são pescadores, ou 

usuários sazonais de suas casas de veraneio. Contudo, nos trabalhos de campo a 

área de estudo pode ser observada a introdução deste espaço as diversas formas 

de especulação doa setores turísticos de alto padrão, com a destruição da 

planície de deflação para a construção de condomínios de luxo e resorts no local 

(Figuras 25A-B-C). 

Apesar disso, também podemos concordar com Moraes (2006, p. 35) 

quando ele afirma que este tipo de praia pode ser definida como uma “praia em 

pousio, com sua propriedade legalizada e conhecendo um processo de 

especulação imobiliária, isto é, aguardando maior valorização futura”, ou como 

“objeto de planos de ocupação ainda não implementados (mas já definidos), 
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geralmente associados a grandes empreendimentos turísticos em áreas de baixo 

dinamismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 25A-B-C: Destruição da planície de deflação para implantação de estruturas 
turísticas na praia do Japão nos meses de Dez/2010, Mai/2011 e Mar/2012.   
Fonte: próprio autor. 
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Exemplo deste tipo de praia pode ser ressalvado pela forma de ocupação 

da praia do Porto das dunas, “que passou de área rural transformada em 

balneário pela proliferação de condomínios e segundas residências” (Moraes, op. 

cit.). O tipo de loteamento usado no local foi impulsionado pelos mega-

investimentos voltados para o turismo de alta renda ou internacional, que se 

instalaram como enclaves, objetivando o modelo mais encontrado na área, os 

chamados resorts. 

A praia do Porto das dunas se define como tendo terrenos da beira-mar 

ocupados, médio adensamento de população, paisagem totalmente formada com 

antropismo (construções e infra-estrutura urbana sem ordenamento) (Figura 26) e 

contaminação dos ecossistemas pela falta de saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Complexo do Beach Park ao fundo.  
Fonte: Moura, 2009 e PDDU, 2001. 

 

Mesmo sendo definida como uma praia urbana, a praia possui aspectos de 

um ambiente que ainda esta em processo de especulação e urbanização, 

podendo até mesmo ter seu loteamento inicial aumentado para áreas localizadas 

seja na praia do Japão, sejam as margens da foz do rio Pacoti, transformando 

cada vez mais o ambiente em uma espécie de balneário elitista em consolidação 

e em processo de moradias fixas. 

 

Complexo Beach Park 
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5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO LITORAL DE CAUCAIA E AQUIRAZ 

 

 Neste capítulo investigou-se as características geoambientais da área em 

estudo na busca de definir uma melhor forma de planejamento e uso do litoral. 

Neste sentido, um estudo mais detalhado sobre os ecossistemas controladores 

que influenciam diretamente ou indiretamente na formação do espaço litorâneo se 

torna indispensável, sendo eles: aspectos climáticos, aspectos oceanográficos, 

aspectos Geológico-Geomorfológicos – mais especificamente a Planície Litorânes 

– os Glacis Pré-litorâneos: Tabuleiros Pré-litorâneos, a cobertura Vegetal, os 

solos e a disposição dos Recursos Hídricos. Todos eles atuam de forma direta em 

conjunto com as atividades humanas, podendo assim provocar mudanças da 

linha de costa em causa. 

 

5.1 Aspectos Climáticos  

 

O clima do litoral cearense apresenta como característica principal uma 

pluviometria tropical do tipo semiárido, com duas estações bem diferenciadas, 

sendo uma com precipitações curtas e outra com estiagem prolongada. 

O litoral em foco não foge a regra, apresentando dois períodos climáticos 

bem definidos e que geralmente tem a mesma duração no ano: um chuvoso entre 

os meses de janeiro a junho, com máximas ocorrendo entre março e abril e outro 

de estiagem entre os meses de julho a dezembro, sendo este último, muitas 

vezes marcado pela ocorrência de precipitações esparsas. 

Para um estudo mais aprofundado, foram utilizados para as análises 

climáticas dados das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), instaladas pela 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), pelo 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e informações do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), além de dados coletados nos 

trabalhos de campo bimestrais, utilizando um anemômetro manual. 

 A série dos dados coletados foi de 1979 a 2010, totalizando 31 anos de 

coleta de informações pluviométricas. Os dados considerados referem-se à 

Estação Meteorológica N° 82397, do INMET, onde pode ser observado que a 

média anual de chuvas é de 1.250 mm em Aquiraz e 1.642,3 mm em Caucaia. 

Verificou-se que nas últimas décadas a precipitação seguiu a tendência de 
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períodos chuvosos no primeiro semestre do ano e períodos de estiagem no 

segundo semestre, como podemos ver no gráfico abaixo (Gráfico 10 e Figura 27).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Distribuição da precipitação média anual durante o período de 1979-
2010.  
Fonte: FUNCEME e CPTEC/INPE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Distribuição da precipitação nos dois semestres do ano.  
Fonte: CPTEC/INPE. 
 

 A variação anual da pluviometria é controlada pelo movimento da ZCIT 

(Figura 28), que são observadas nas proximidades da linha do Equador e que, de 

acordo com Souza (2000), o sistema é gerado pela convergência dos ventos 

alísios de NE no hemisfério norte, e de SE no hemisfério sul.  
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Figura 28: Movimento da ZCIT nos dois semestres do ano, em Março e Setembro 
de 2010. Fonte: FUNCEME. 
 

Dependendo da sua posição e tempo de permanência estes podem gerar 

anos com maiores ou menores precipitações, sendo as mínimas representações 

das secas que geralmente estão relacionadas com a atuação dos fenômenos do 

El Niño e da La Niña. 

 A umidade relativa do ar depende das informações pluviométricas, pois os 

meses com maior pluviometria foram relativamente aqueles com maior umidade, 

enquanto que os meses nos períodos de estiagem apresentaram menores 

valores, como relaciona o gráfico abaixo (Gráfico 11). Em Aquiraz, o maior índice 

de umidade ocorreu em março/2010 com média de 90% e a menor umidade foi 

verificada no mês de setembro/2011, com média de 49,6%. Pode-se considerar a 

umidade como um importante fator no controle da velocidade do transporte eólico 

para a formação de dunas e deslocamento das areias nas zonas de berma e 

estirâncio. A média anual da pressão atmosférica registrada em Caucaia é de 

1.008,7, uma das mais altas do estado. 

Em virtude da localização geográfica da área em estudo, caracterizada 

pela baixa latitude e a ausência de fatores geográficos influenciadores, a 

temperatura local não apresenta grandes variações anuais ou mensais; as 

máximas das médias variam entre 28ºC e 31ºC, ocorrendo no fim do período de 

estiagem. Os meses de outubro, novembro e dezembro apresentam as maiores 

temperaturas, já as menores registram-se em maio, junho e julho. A média de 

Março/2010 
Setembro/2010 
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dezembro, mês mais quente, é de 31ºC, e em julho, mês mais frio, é de 23ºC 

(FUNCEME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 11: Umidade relativa do ar e sua relação com a pluviometria da área em foco. 
Fonte: FUNCEME e CPTEC/INPE. 
 
 

Em virtude da localização geográfica da área em estudo, caracterizada 

pela baixa latitude e a ausência de fatores geográficos influenciadores, a 

temperatura local não apresenta grandes variações anuais ou mensais; as 

máximas das médias variam entre 28ºC e 31ºC, ocorrendo no fim do período de 

estiagem. Os meses de outubro, novembro e dezembro apresentam as maiores 

temperaturas, já as menores registram-se em maio, junho e julho. A média de 

dezembro, mês mais quente, é de 31ºC, e em julho, mês mais frio, é de 23ºC 

(FUNCEME). 

O gráfico abaixo mostra a relação da precipitação com a temperatura local, 

onde podemos observar que a temperatura diminui na medida que aumenta a 

precipitação e vice-versa (Gráfico 12). 

Segundo Ayoade (1991), os fatores que identificam a quantidade de 

radiação recebida em determinado local são gerados pela duração do dia, pela 

latitude da Terra e pela altitude e distância do Sol. Sendo assim, por se localizar 

próximo a linha do Equador, o litoral de Aquiraz possui suas máximas de 

insolação no período dos equinócios e as míninas nos solstícios. 

 

 

 



 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 12: Relação precipitação versus temperatura na área em estudo.  
Fonte: CPTEC/INPE. 
 

 No que diz respeito à insolação, em Aquiraz o valor médio diário é de 8 

horas, atingindo valor superior ao de 9 horas de setembro a novembro e tem valor 

mínimo ocorrendo geralmente em março, que varia de 6 a 7 horas de sol/dia 

(FUNCEME). O trimestre fevereiro/março/abril, apresenta os menores valores 

devido ser o período mais chuvoso. A média anual é de aproximadamente 3.000 

horas/sol. 

 Devido à elevada taxa de insolação nas áreas litorâneas, as médias 

mensais de evaporação também são bastante elevadas, totalizando 

aproximadamente 1700 milímetros durante o ano, com períodos máximos durante 

os meses de setembro a novembro e mínimos entre fevereiro e abril. 

Já a insolação em Caucaia também é bastante intensa devido à localização 

geográfica do município, totalizando 2.694,3 horas anuais. Mesmo com a umidade 

relativa do ar tendo uma média anual de 78,3%, a intensidade dos raios solares 

acarreta numa evaporação anual no litoral de 2.300 mm/ano, o trimestre úmido 

corresponde a 15% da evaporação (Figura 29). 
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Figura 29: Média da radiação nos dois semestres do ano, o que acarreta na alta 
taxa de insolação.  
Fonte: CPTEC/INPE. 

 

 A evaporação, conforme Ayoade (1991, p.129) pode ser determinada a 

partir da “(...) disponibilidade de umidade na superfície onde há evaporação” e é 

gerada (...) em função de diversos fatores, incluindo a radiação solar, a 

temperatura, a velocidade do vento e a umidade”. Em se tratando de Aquiraz, o 

aumento da evaporação se deu em decorrência do aumento de insolação e queda 
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da velocidade do vento em determinados meses do ano, como mostra o gráfico 

abaixo, levando em consideração os dados de Fortaleza (Gráfico 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13: Taxa de insolação e evaporação em Fortaleza. 
Fonte: INMET. 

 

O vento é um dos fatores climáticos que mais interfere nos parâmetros até 

então citados. Este interfere na taxa de evaporação, que modificando a 

temperatura, movimenta as nuvens que são responsáveis pela precipitação 

pluviométrica dentre outros (AYOADE, 1991). Porém um grande papel do vento 

nas zonas costeiras, e em específico na área em estudo, é na formação dos 

campos de dunas e a alimentação destes.  

 Os dados sobre a velocidade e direção do vento foram coletados nos 

dados fornecidos pelo CPTEC/INPE, os quais são medidos diariamente nas 

estações de monitoramento de hora em hora, a uma altitude de 10 m em relação 

à estação.  

Os ventos que chegam ao litoral de Caucaia, os chamados ventos alísios, 

oscilam entre NE e SE e suavizam as temperaturas. Na faixa litorânea e fazem 

com que as médias a mais de temperatura se situem em torno dos 27°C. A 

velocidade do vento é maior no período de agosto a dezembro com média de 4,6 

m/s. 

A direção predominante dos ventos em Aquiraz em grande parte do ano é 

de sudeste para noroeste. Contudo, os alísios de nordeste ocorrem apresentando 

menor velocidade durante os meses de janeiro a maio. A velocidade média é de 
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3,5 m/s, os menores valores ficam em torno de 1,5 m/s e 2,3 m/s e ocorrem entre 

os meses de fevereiro a maio, coincidindo com a quadra chuvosa. As maiores 

velocidades são registradas entre os meses de agosto a novembro atingindo 

médias diárias de 5,5 m/s (Gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14: Velocidade e direção do vento no litoral estudado no período de 2010-2011.  
Fonte: FUNCEME e CPTEC/INPE. 
 

ANO 2010: MAIO-JULHO-SETEMBRO-NOVEMBRO 
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5.2 Aspectos Oceanográficos  

 

Para o estudo específico dos fatores que regem a geomorfologia costeira é 

necessária a distinção sedimentológica e sua mobilidade em função de 

parâmetros hidrológicos e oceanográficos (ondas, correntes e marés). Neste 

sentido, são imprescindíveis explicações acerca dos fatores que influenciam os 

parâmetros oceanográficos para que haja um melhor entendimento da área. 

O gráfico 15 apresenta os valores das amplitudes de marés mensais 

registradas no Porto do Mucuripe entre 2010-2011. A amplitude máxima 

alcançada foi de 3,1 m no mês de março/2010 e setembro/2010 a mínima de 2,3 

m no mês de janeiro/2010. Podemos observar que a maré no litoral estudado são 

similares nos dois anos de monitoramento, sendo no primeiro semestre de 

amplitudes mais baixas em relação ao segundo semestre dos anos analisados. 

No ambiente costeiro, a amplitude da maré pode ser a causadora de profundas 

modificações no processo de sedimentação do litoral, seja acumulando ou 

erodindo a costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Amplitudes mensais das marés de sizígia registradas para o Porto do 
Mucuripe.  
Fonte: Tábua de Marés 2010-2011 (DHN). 
 

A caracterização das ondas na área foi baseada em observações feitas em 

campo e na análise dos dados obtidos no Porto do Mucuripe e no Porto do 

Pecém. A morfologia e a sedimentologia dependem da atuação das ondas que 

são responsáveis pela energia dissipada sobre a praia, provocando a erosão, 

transporte e a deposição de sedimentos. O gráfico 16A mostra o clima de ondas 
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dos pontos monitorados diferenciando a freqüência das ondas entre o período 

chuvoso e de estiagem. 

O histograma mostra que durante o monitoramento aproximadamente 58% 

das ondas apresentaram período entre 6 e 9 segundos (Gráfico 16B). Isto 

significa que as ondas sea são predominantes. A entrada de ondas do tipo swell 

no litoral em análise ficou em torno de 29% sendo verificada principalmente no 

período chuvoso entre os meses de Janeiro e Maio dos dois anos monitorados. O 

período de ondas foi maior no mês de Janeiro/2011 e menor no mês de 

Maio/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 16 A e B: Variação do clima de onda entre os dois semestres do ano na área de 
estudo, sendo: P1 a P6 em Caucaia e P7 a P12 em Aquiraz e histórico do Período de 
onda, respectivamente 
Fonte: Dados obtidos em trabalho de campo (2010-2011). 

 

Já a média mensal do período de ondas nas praias monitoradas pode ser 

observada no gráfico 17, onde em Caucaia no mês de Setembro/2010 houve uma 
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menor freqüência de ondas do tipo swell nas praias do Icaraí e Cumbuco, 

totalizando uma média de 5,36 s, enquanto que em Janeiro/2011 foi observado 

em todo o litoral desse município entrada de onda swell com uma média de 10,5s. 

No litoral de Aquiraz o período de menor freqüência de ondas swell foi em 

Novembro/2010 com uma média de 7,56 s, e ocorreu uma maior freqüência do 

número desse tipo de ondas no mês de Maio/2011 com média de 11,3 s.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17: Média mensal do período de ondas nos meses monitorados. 
Fonte: Dados obtidos em trabalho de campo (2010-2011). 

 

  Os dados obtidos no levantamento feito em campo mostram que a altura 

média das ondas no primeiro semestre do ano de 2010 em Caucaia foi de 0,9 m e 

no segundo semestre do mesmo ano foi de 1,7 m (Gráfico 18). Os semestres do 

ano de 2011 corresponderam às mesmas médias do ano de 2010, com algumas 

anomalias nos meses de Janeiro, Março e Maio, quando houve incidência de 

ondas do tipo swell acarretando em ondas de quase 2,0 m nas praias do Pacheco 

e do Icaraí.  

No município de Aquiraz esse valor médio é menor devido o fundo 

oceânico ser mais plano, sendo a altura média da onda no primeiro semestre de 

2010 de 0,6 m e no segundo semestre do mesmo ano de 1,0 m. Houve uma 

similaridade entre os anos de 2010 e 2011 com relação à altura média das ondas.  

SWELL 

SEA 
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No período do segundo semestre dos anos de 2010-2011 nas praias 

estudadas ocorreu uma maior intensidade dos ventos, o que favoreceu ao 

aumento da altura das ondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 18: Média da altura das ondas nas praias monitoradas. 
Fonte: Dados obtidos em trabalho de campo (2010-2011) e CPTEC/INPE. 
 

As ondas que banham o litoral de Caucaia, de Aquiraz e de Fortaleza 

apresentam uma estreita relação com as direções predominantes dos ventos 

variando entre os quadrantes E, ENE e ESE (Gráfico 19A e B e Figura 30). O 

desenho da linha da costa das duas áreas em estudo se diferencia conforme a 

geologia local. O litoral de Caucaia se torna mais retilíneo enquanto que o litoral 

de Aquiraz possui duas direções devido existir uma ponta rochosa entre a praia 
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do Iguape e do Barro Preto, logo, a direção das ondas também pode a variar 

conforme a linha costeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19A e B: Freqüência das ondas e do ângulo de incidência nas praias 
monitoradas. 
Fonte: Dados obtidos em trabalho de campo, nas seções monitoradas (2010-2011). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Média altura e direção da onda nos dois semestres do ano de 2011.  
Fonte: CPTEC/INPE. 
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5.3 Aspectos Geológico-Geomorfológicos  

 

Nos municípios analisados, do ponto de vista geológico, foram identificados 

quatro unidades litoestatigráficas: Formação Barreiras, Complexo Cristalino, 

Depósito Eólico e Depósitos Aluviais. Toda a área sedimentar fica situada na 

região setentrional do município, cobrindo inclusive a área litorânea. Cerca de 70% 

do Município de Caucaia é constituído por rochas do embasamento cristalino 

(PDDU, 2005). 

A geomorfologia da área foi analisada levando em consideração os 

geossistemas. Logo, a mesma achou-se compartimentada em quatro unidades 

geoambientais do litoral onde se encontram: Planície Litorânea; Campo de Dunas; 

Tabuleiros Litorâneos e Depressão Sertaneja. As faixas litorâneas e pré-

litorâneas, com altitudes inferiores a 100 m, bordejam paralelamente o litoral do 

município de Caucaia. Estas faixas apresentam topografias com declividades do 

interior para a costa, da ordem de 2 a 5% (PDDU, 2005). 

 

5.3.1 Planície Litorânea  

 

Souza (1999) definem como planícies costeiras o conjunto de 

ecossistemas formados pelas dunas, planícies flúviomarinhas, faixas praias, 

falésias, cordões litorâneos, zonas deltáicas e plataforma continental até 10-20 

metros. Suguio (1973) considera quatro fatores responsáveis pela formação das 

Planícies Costeiras: o suprimento de areias oriundas do continente; as correntes 

de deriva litorânea; as armadilhas que retém sedimentos, e a variação do nível do 

mar. 

 Segundo Freire et al. (1998), a Planície Litorânea do Ceará teria se 

originado pelo suprimento de areias provenientes da erosão de falésias da 

Formação Barreiras, bem como pelas variações do nível relativo do mar durante o 

Quaternário. Para Souza (2003) os sedimentos que formam o local são de 

neoformação (Holocênicos) e possuem granulometria e origens variadas, os quais 

capeiam os depósitos antigos da Formação Barreiras. 

 A Planície litorânea da área in loco é dividida entre dois municípios e 

apresenta largura variando de 1 a 5 km no litoral de Aquiraz e de 1 a 3 km no 

litoral de Caucaia, que compreende a faixa de terra emersa que se encontra 
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limitada entre a linha de preamar e os Tabuleiros pré-litorâneos. Este geossistema 

foi e está sendo (re)modelados ao longo dos processos de evolução pela ação 

dos ventos, correntes, marés, ondas  e atividades humanas. 

Geologicamente, a área encontra-se fundamentada por sedimentos areno-

argilosos com níveis conglomeráticos do Tercio-Quaternário e sedimentos 

arenosos inconsolidados do Quaternário (SOUZA, 1994). 

 

5.3.1.1 Faixa de praia  

 

O Geossistema da Planície Litorânea é constituído de três divisões na 

categoria de geofácies, dos quais, o primeiro abrange a faixa praial e a pós-praia. 

Esses dois ambientes são os que possuem grandes mudanças em sua morfologia 

devido à hidrodinâmica da área.  

A faixa de praia do município de Aquiraz possui aproximadamente 29 km 

de extensão dividida entre as praias do Batoque, Barro Preto, Iguape, Presídio, 

Prainha, Japão e Porto das dunas. Seu perfil perpendicular à costa tem variações 

entre 210 a 100 m de extensão, caracterizados por sedimentos quartzosos. A 

figura 31 identifica as zonas que dividem a faixa de praia e suas extensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 31: Divisão da faixa de praia de Aquiraz e suas extensões. 
Fonte: Próprio autor, 2011. 
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Nesta zona forma-se uma feição típica de perfil de praia, a berma que se 

define como sendo um ambiente de acúmulo de sedimentos que divide a zona de 

pós-praia da praia propriamente dita. Esta, na maioria das vezes, se localiza 

acima de limite superior do alcance da maré mais alta, pois em períodos de 

ressaca as ondas podem chegar a atingi-las. 

A faixa de praia do município de Caucaia possui cerca de 31 km de 

extensão dividida entre as praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, 

Tabuba e Cumbuco, tendo um perfil perpendicular à costa variações entre 180 a 

70 m de extensão, caracterizados por sedimentos quartzosos (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Divisão da faixa de praia de Caucaia e suas extensões. 
Fonte: Próprio autor, 2011. 
 

Campos (2003) verificou nestes ambientes praiais que, através da ação 

das marés e do processo de refração de ondas ocorre a formação de bancos de 

areia e flechas na desembocadura do rio Pacoti (Figura 33). Estes são formados 

pela interação do aporte de sedimentos do sistema fluvial com o marinho a partir 

do retrabalhamento de cordões arenosos pelas marés e ondas nas 

desembocaduras dos rios. Esse processo se intensifica, sobretudo quando o rio 

tem pouca energia, permitindo o transporte desse material de forma mais eficaz. 



 113 

O resultado dessa dinâmica será a presença de barras arenosas no leito do rio, 

assoreando e modificando a configuração do canal principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Formação de bancos de areia e flechas na foz do rio Pacoti. 
Fonte: Campos, 2003. 

 

5.3.1.2 Campo de dunas 

 

Os campos de dunas constituem depósitos de areia ao longo da praia, em 

forma de cordões paralelos, representados por sedimentos de praia, dunas fixas e 

dunas móveis. As dunas podem “fechar” cursos ou desembocaduras de rios 

(Figura 34), dificultando o escoamento e propiciando o surgimento de lagoas. 

Litologicamente, tanto as dunas como os sedimentos de praia são constituídos, 

por grãos de quartzo, com ocorrência de feldspatos (PDDU, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Duna próximo a desembocadura do rio Barra Nova, divisa das praias do Icaraí 
e Tabuba em Caucaia. A duna móvel está “fechando” o curso do rio. 
Fonte: Campos, 2003. 
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As dunas podem ser subdivididas em campo de dunas móveis, dunas fixas 

e paleodunas. Em relação ao geofácies de dunas, podemos afirmar, segundo 

Carvalho et al. (1994) que: 

A Primeira Geração é representada por restos disformes de campos 

antigos (Paleodunas), ou superfícies de cristas bem distintas de forma parabólica. 

Elas apresentam uma penetração para o continente resultante do processo de 

deflação eólica e localizam-se na porção mais interna da Planície Litorânea, 

capeando os Tabuleiros Pré-Litorâneos. São superfícies onduladas, bastante 

vegetadas e dissecadas, com solos constituídos fundamentalmente por areias 

quartzosas distróficas. 

 A Segunda Geração compreende os extensos campos vegetados, ou seja, 

as dunas fixas. Em geral apresentam-se paralelos à linha de costa e em forma de 

lençóis exibindo suas extremidades no sentido da direção do vento, moldadas na 

forma de dunas parabólicas. Estes campos são os que atingem maiores altitudes. 

São fixadas por uma vegetação pioneira espessa, do tipo arbustiva de pequeno 

porte associada a inúmeros indivíduos da família das cactáceas (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 35: Campo de dunas fixas de 2ª geração localizadas na Prainha. 
Fonte: Próprio autor, 2008. 
 

A Terceira Geração de dunas é caracterizada pela ausência de cobertura 

vegetal, o que possibilita a ação eólica mais intensiva. Essa geração identifica as 

dunas móveis (Figuras 36 e 37). A migração dessas dunas na área em estudo, 
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causada pela ação eólica, ocorre na direção SE-NO assoreando as 

desembocaduras dos rios, como é o caso dos rios Pacoti e Catu. O campo de 

dunas móveis situado próximo a praia do Japão possui aproximadamente 4,5 km 

de extensão. Nele está localizada a Estação Eólica da Prainha, com 20 geradores 

de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 36 e 37: Campo de dunas móveis próximas à foz do Rio Catu e duna na praia de 
Dois Coqueiros, respectivamente. 
Fonte: Próprio autor, 2007 e 2005. 
 

5.3.1.3 Planície fluviomarinha  

 

As planícies fluviomarinhas correspondem às planícies que ocorrem no 

baixo curso dos rios e que se estendem até o litoral quebrando a continuidade da 

costa. Os sedimentos que constituem estas planícies são essencialmente 

argilosos de coloração escura produzidos pela decomposição da matéria orgânica 

resultante de um ambiente misto, ou seja, de ações marinhas e fluviais. O 

processo de transição da água doce dos rios com a água salgada do oceano cria 

nesse geofácies condições ideais para a instalação dos manguezais.  

As Planícies flúviomarinhas localizadas na área em causa são a do rio 

Pacoti e do rio Catú em Aquiraz e, a do rio Ceará e a do rio Cauípe em Caucaia. 

Estas são conhecidas como os ecossistemas mais frágeis do geossistema da 

planície litorânea e encontram-se bastante degradadas devido a despejos de lixos 

e dejetos vindos dos esgotos domésticos e industriais (Figuras 38 e 39).  

De acordo com Souza (2000), as faixas de terras perpendiculares à linha 

de costa, em estuários com sedimentos finos, de origem fluvial e marinha, com 
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solos lodosos, negros, profundos, parcial ou permanentemente submersos; o 

humos alcalino que se desenvolve é objetos de intensas fermentações, permitindo 

a fixação dos mangues até onde os efeitos da salinidade se façam sentir, 

denominam as planícies flúviomarinhas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 38 e 39: Manguezal do rio Ceará na divisa Fortaleza-Caucaia e manguezal 
localizado próximo a foz do rio Pacoti em Aquiraz. 
Fonte: Gomes, 2010 e Próprio autor, 2007. 
 

5.3.1.4 Planície lacustre-marinha  

 

As planícies lacustres e flúvio-lacustres são áreas de acumulação de 

sedimentos que bordejam lagoas, e áreas aplainadas e/ou deprimidas com 

problemas de drenagem, sujeitas periodicamente às inundações. São ambientes 

de origem fluvial, freática ou mista em áreas precariamente incorporadas à rede 
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de drenagem, constituídas por sedimentos coluviais e lagunares areno-argilosos 

(SOUZA, 2000). 

Na área em estudo temos como destaque desta geofácies a presença da 

Planície lacustre-marinha da Lagoa do Catu (Figura 40), da lagoa da Encantada e 

da Laguna do Iguape no município de Aquiraz e, no município de Caucaia, temos 

o Lagamar do Cauípe, a lagoas do Parnamirizinho e da Barra Nova (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 40 e 41: Lagoa do Catú em Aquiraz e Lagoa da Barra Nova em Caucaia. 
Fonte: Próprio autor, 2007. 
 

 Estes ambientes são formados pela associação aos aqüíferos dunares, das 

oscilações sazonais, das condições climáticas e das flutuações do lençol freático. 

No período chuvoso, a ampliação do lençol freático neste ambiente causa a 

instabilidade na estrutura das casas de veraneio, além de ser foco de doenças de 

veiculação hídrica e depósitos de resíduos sólidos. 
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5.3.2 Glacis Pré-litorâneos: Tabuleiros Pré-litorâneos  

 

O Geossistema dos Tabuleiros Pré-Litorâneos é representado pela 

Formação Barreiras, caracterizado por depósitos do Tércio-Quaternário. É 

apontado como o ambiente mais urbanizado do litoral em análise devido o 

aumento da especulação imobiliária, que, cujas construções próximas às zonas 

litorâneas vêm causando desequilíbrio no aporte sedimentar.  

 Conforme Souza (2003) estes constituem as porções centro-meridionais 

dos municípios litorâneos da costa cearense, dispondo-se entre a planície 

litorânea e as depressões sertanejas circunjacentes. Os tabuleiros são compostos 

por sedimentos mais antigos e se dispõem de modo paralelo à linha de costa e à 

retaguarda dos sedimentos eólicos, marinhos e flúviomarinhos que constituem a 

planície litorânea. A largura média desses terrenos é em torno de 25 a 30 km, 

contactando-se, em direção ao interior, com rochas do embasamento cristalino. 

A porção da área de estudo que engloba o litoral de Aquiraz também é 

representada por um empilhamento estratigráfico composto por rochas do 

Embasamento Pré-Cambriano, dominantemente quartzíticas e gnáissicas, 

capeadas por sedimentos tercio-quaternários da Formação Barreiras (Figura 42) e 

sedimentos quaternários. A maior expressão do embasamento cristalino do 

município de Aquiraz é o pontal do Iguape, constituído de quartzitos e que afetam 

a configuração da costa e provocam uma situação de dinâmica particular 

(CARVALHO et al. 1994).  

A falésia é um ressalto do tabuleiro que ao sofrer o processo de abrasão 

recua em direção ao continente ampliando a superfície erodida pelas ondas que é 

chamada terraço de abrasão. Os sedimentos erodidos são depositados em águas 

mais profundas e constituem o terraço de construção marinha. Entre o terraço de 

abrasão e o terraço de construção marinha forma-se um plano de inclinação 

suave chamado de zona de ação das ressacas e da deriva litorânea (MONTEIRO, 

2001). 
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Figura 42: Falésias na Praia do Porto das dunas e na praia do Pacheco. 
Fonte: Silva, 2004 e próprio autor, 2006. 
 

Todos estes dados coletados através de trabalhos de campo e de 

levantamentos bibliográficos e cartográficos a respeito dos geossistemas 

costeiros dos municípios de Caucaia e de Aquiraz foram sintetizados nos MAPAS 

04 e 05 nos quais podemos observar as características geológica-

geomorfológicas dispostas no espaço. 
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5.4 Solos e Cobertura Vegetal 

 

De acordo com Guerra (1997), os solos são definidos como a camada 

superficial de terra arável possuidora de vida microbiana. As condições climáticas, 

as características geológicas das rochas e os processos dinâmicos atuantes na 

área diferenciam os solos que se formam com o desenvolvimento da pedogênese 

(desagregação de rochas e decomposição de vegetais), fazendo com que os 

elementos físicos da planície litorânea e no tabuleiro apresentem tipos de solos 

particulares. 

Deste modo, ao tratar da distribuição dos solos da região, iremos citar 

apenas os solos que estão compreendidos basicamente no Tabuleiro Pré-

Litorâneo, nas Planícies flúviomarinhas e áreas de acumulação inundáveis e na 

Planície litorânea. Assim sendo, de acordo com Souza (2000) as principais 

classes de solos da área podem ser caracterizadas como: 

 

Solo Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico: ocorrem predominantemente 

nos Tabuleiros Pré-Litorâneos, nos domínios dos sedimentos da Formação 

Barreiras. São solos que variam de rasos a profundos, apresentam uma 

drenagem moderada, de baixa fertilidade natural e fortemente ácidos. Sua textura 

sedimentológica areno-argilosa. Portanto, esses solos permitem o 

desenvolvimento de um relevo fortemente dissecado.  

 

Solo Planossolo (somente no município de Caucaia): solos possuem elevada 

saturação de sódio e por isso tem fertilidade natural limitada. Apresentam 

problemas de aeração com excesso de água no período chuvoso e ressecamento 

na época de secas. Como são solos arenosos são suscetíveis à erosão. A 

presença de matacões e pedras na superfície impede o uso de máquinas 

agrícolas. São indicados para pastagem nativa e áreas de reserva. 

 

Solos Halomórficos: ocorrem nas planícies litorâneas e nas flúviomarinhas. São 

identificados desde as desembocaduras dos rios até o ponto de influências das 

marés. Essa classe é representada pelos solonchak solonetz e pelos solos 

indiscriminados de mangue. O solonchak solonetz são originados de deposições 

fluviais, com alta salinidade o que difere dos solos aluviais. Os solos 
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indiscriminados de mangue são muito ácidos, apresentam-se parcialmente ou 

totalmente submersos, são ricos em matéria orgânica e pobres em oxigênio. 

 

Solos Aluviais: ocorrem nas margens dos principais rios, riachos da região e nas 

áreas de acumulação inundáveis. São solos profundos, de variação textural muito 

acentuada, imperfeitamente drenados, alta fertilidade natural representando um 

importante potencial agrícola pré-litorâneo. Estes solos apresentam ainda riscos 

de inundações e são susceptíveis à erosão. 

 

Areias Quartzosas Distróficas: ocorrem nas faixas pré-litorâneas dos tabuleiros, 

mais precisamente na faixa praial, nos campos de dunas e bordejando as 

planícies lacustres da área. São terrenos muito profundos e excessivamente 

drenados, compostos por sedimentos de origem continental e marinha. A 

fertilidade natural é baixa e estes solos são fortemente ácidos. 

 

Solos Litólicos (somente no município de Caucaia): são solos são pouco 

desenvolvidos, rasos, pedregosos e rochosos. O aproveitamento agrícola é 

limitado pela deficiência de água, relevo acidentado e grande susceptibilidade à 

erosão. A agricultura é praticada com técnicas primitivas para o plantio de milho e 

feijão, principalmente. Estas áreas de solos litólicos são recomendadas para 

preservação e recuperação da flora e da fauna. 

 

A vegetação reflete-se na composição da paisagem através de sua 

interação com os demais componentes naturais, como o clima, os solos, as 

rochas, o relevo e os recursos hídricos (PEREIRA e SILVA, 2005). 

Para a classificação das coberturas vegetais da área foi tomado como base 

o trabalho de FERNANDES (2000), no qual o autor verifica as condições 

climáticas, as feições topográficas das planícies litorâneas e dos tabuleiros, 

relacionando estes elementos aos tipos de solos determinam sob e a influência do 

lençol freático, caracterizando assim o tipo de vegetação da área. 

A caatinga ocupa a maior extensão do território de Caucaia e sua 

ocorrência está associada aos terrenos cristalinos da Depressão Sertaneja cujas 

características principais são a deficiência hídrica e solos pouco profundos. A 

vegetação de caatinga (Figura 43A e 43B) vem sendo fortemente atingida pela 
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retirada de lenha, prática de agricultura nômade e pecuária extensiva. Os 

prolongados períodos de estiagem acentuam a degradação da caatinga. As 

espécies mais representativas são: marmeleiro (croton sonderiarnus), catingueira 

(calsapina bractcosa) e mandacaru (cereus jamacaru) (PDDU, 2005). 

 A Vegetação Pioneira é encontrada nas áreas mais próximas do mar, onde 

os primeiros sinais começam a surgir depois da zona de berma estendendo-se 

muitas vezes até as dunas funcionando como vegetação fixadora (Figura 43C). 

Caracteristicamente as plantas apresentam porte herbáceo, sistema radicular 

profundo, altamente tolerantes e pouco exigentes em relação aos ventos fortes, a 

irradiação solar e a salinidade existente no ambiente praial. Dentre as espécies 

mais comuns destacam-se: a “salsa-de-praia” (Ipomoea pes-caprae), “bredinho-

da-praia”(Iresine portulacóide), “capim barba-de-bode” (Sporobolus virginículus) e 

o “cipó-de-praia” (reminea marítima). 

A Vegetação de Dunas recobre uma área descontínua que vai desde as 

dunas fixas e semi-fixas até o limite dos tabuleiros. Apresentam-se com um porte 

predominantemente arbóreo-arbustivo onde destacam-se as seguintes espécies: 

“carrasco” (Coccoloba sp), “erva-de-rato”(Eugenia sp), “casca-grossa” (Maytenus 

rígida), “coroa-de-frade” (Melocactus sp), “facheiro” (Pilocereus squamosus), 

“guajiru” (Chrysobalanus icaco), “cajueiro”(Anacardium ocidentale) e o “juazeiro” 

(Ziziphus joazeiro). Esta se encontra mais densa nas encostas das dunas a 

sotavento (voltadas para o continente), onde existe maior proteção contra a ação 

eólica, o que faz com apresentem esse porte mais arbóreo alternado com 

arbustivo (Figura 43D).  

A Vegetação de Mangue localiza-se fundamentalmente nas 

desembocaduras dos rios Pacoti e Catu. Estes ambientes são diariamente 

invadidos pelo mar fazendo com que haja a mistura da água doce do rio com a 

água salgada do mar criando um ambiente propício à instalação dos manguezais. 

O limite de alcance das marés é o que determina o limite dos manguezais em 

direção do continente. Sua composiçào florística é representada pelas seguintes 

espécies: “mangue vermelho” (Rhizophora mangle), “mangue branco” 

(Laguncularia racemosa), “mangue siriúba” (Avicenia racemosa), “mangue 

ratinho” (Conocarpus erectus) e “mangue canoé” (Avicenia germinans e Avicenia 

shaueriana) (Figura 43E). 

 



 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43 de A-F: Vegetação de caatinga próxima a BR-222 no município de Caucaia no 
período de chuva e estiagem; Vegetação no campo de dunas e pós-praia próximo a praia 
do Japão, em Aquiraz; Vegetação de campo de dunas na CE-025 na praia do Porto das 
dunas, em Aquiraz; Manguezal do rio Pacoti; Vegetação de tabuleiro com cajueiros. Ao 
fundo pode-se ver as dunas da Prainha de Aquiraz. 
Fonte: Próprio autor, 2009, http://www.skyscrapercity.com, Data: 20/04/2010. 

 

A Vegetação dos Tabuleiros Pré-Litorâneos apresentam-se descontínua e 

heterogênea. Possuem um aspecto arbóreo-arbustivo que se inicia após o campo 

de dunas dirigindo-se para o interior. Nessas áreas pouco alteradas é comum 

encontrar as seguintes espécies: “cajueiro” (Anacardium ocidentale), “timbaúba” 

(Enteroplobuim contorstisiliqum), “catingueira” (Caesalpinia sp), “camará” 

(Lantana camará), “pau terra”(Quaea parviflora) e “sabia” (Mimosa 
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caesalpinalfolia). Ocorre ainda nos Tabuleiros Pré-Litorâneos, nas regiões mais 

arenosas recobertas pelas areias das dunas um tipo de vegetação que 

corresponde a uma transição caracterizada por manchas isoladas de caatinga e 

cerrado (Figura 43F). 

 

5.5 Disposição dos Recursos Hídricos  

 

O estudo das bacias hidrográficas tem importância fundamental na gestão 

dos recursos hídricos, pois a bacia é a unidade onde se refletem as atividades 

que afetam a qualidade e a disponibilidade da água. 

Na zona Costeira do Ceará predominam, basicamente, quatro sistemas 

hidrogeológicos ou aqüíferos, representados pelas Dunas/Paleodunas, Aluviões, 

Barreiras e rochas do Embasamento Pré-cambriano. As Dunas/Paleodunas 

constituem um sistema aqüífero único, em função das características litológicas e 

hidrodinâmicas similares, impossibilitando uma nítida distinção em nível regional 

(SOUZA, 2003). 

O fluxo das águas subterrâneas das Dunas/Paleodunas se processa para o 

mar onde são observadas fontes difusas ao longo da costa em estudo, lagoas 

interdunares e zonas aluvionares pertencentes às bacias de diversos rios, a 

exemplo Pacoti e Catu. Porém, segundo Souza (2003), as maiores perdas d’água 

do aqüífero são conseqüência da intensa evaporação, já a recarga é 

eminentemente pluviométrica, salvo exceções causadas por drenagens influentes. 

Os lagos e lagoas costeiras têm sua dinâmica diretamente associada à 

dinâmica do aqüífero dunar, tendo sua recarga relacionada ao estoque de água 

deste aqüífero. Estes têm tido seu uso intensificado nos últimos anos. O turismo e 

o abastecimento de empreendimentos que se instalam no litoral são os principais 

motivadores da intensificação do seu uso. Estes empreendimentos concentram-se 

hoje, em sua maioria, nas proximidades da Região Metropolitana de Fortaleza. 

Em relação aos recursos hídricos encontrados no município de Aquiraz, 

temos: 

- O rio Pacoti (Figura 44) que, segundo Nascimento et al. (2003) é a principal 

Bacia Metropolitana que abastece a Região Metropolitana de Fortaleza. Ele nasce 

na vertente norte-oriental da Serra de Baturité, no Município de Guaramiranga. 

Seu curso tem cerca de 112,5 km em um perímetro de 250km, com uma área de 
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1.257 km², apresentando uma configuração longilínea e rede de drenagem 

dendrítica;  

- O rio/lagoa do Catu, com comprimento de 26 km, tendo sua bacia um perímetro 

de 69 km. Gomes (2003) destaca que a bacia do Catu alonga-se na direção 

Sudoeste-Nordeste e abrange os núcleos urbanos de Veraneio da Prainha de 

Aquiraz; 

- As lagunas do Barro Preto e Iguape, sendo a laguna do Barro Preto alimentada 

pela lagoa da Encantada, ao sudeste do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Desembocadura do rio Pacoti que faz divisa entre Fortaleza e Aquiraz. 
Fonte: Gomes, 2010. 
 

Já o regime hidrológico dos cursos d’água no município de Caucaia está 

ligado à irregularidade das chuvas e às estruturas geológicas locais. Os rios são 

intermitentes, apresentando escoamento superficial nulo durante boa parte do ano 

(PDDU, 2005). O deflúvio médio anual no Município é de 172 mm, distribuídos 

irregularmente ao longo do ano, concentrados nos meses de fevereiro a agosto. 

No período de setembro a dezembro o escoamento superficial é nulo. Em termos 

médios, o mês com maior escoamento é abril, com uma lâmina média em torno 

de 70 mm escoados.  

O município de Caucaia é drenado por três bacias hidrográficas que juntas 

apresentam uma capacidade de aproximadamente 50.943 milhões de m³ 

distribuídos em 51 açudes e 44 lagoas, perfazendo uma área de espelho d’água 

em torno de 1.500 hectares. São elas:  
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- A do rio Ceará (Figura 45), com uma extensão de 905,10 km² fica situada no 

limite com Fortaleza, onde se destacam os manguezais, a mata ciliar e a área 

estuarina com presença de algumas dunas. A ocupação desordenada de suas 

margens tem sido responsável pelo seu assoreamento e devastação dos 

mangues principalmente nas imediações da foz, onde foi construída a Ponte Rio 

Ceará e no trecho do distrito da Jurema (IPLANCE, 1996);  

- A do rio Cauípe e rio Juá localizada na área central do município, se destaca 

pelo barramento parcial feito pelo cordão de dunas, formando o Lagamar do 

Cauípe. Nos períodos de estiagem o rio Cauípe abastece o município através de 

carros pipas; 

- A do rio São Gonçalo que fica entre Caucaia e São Gonçalo, na parte Oeste do 

município, ocupando uma extensão de 387,90 km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Desembocadura do rio Ceará que faz divisa entre Fortaleza e Caucaia. 
Fonte: Sombra, 2009. 
 

Ainda existem o Lagamar do Cauípe e da Lagoa do Banana, já objetos de 

intervenção de projetos turísticos, as lagoas do Parnamirizinho, Barra Nova e 

outras de pequeno e médio porte situadas na faixa interdunar constituem grande 

reservatório de água e apresentam potencial paisagístico para o turismo e o lazer. 

Os aqüíferos da faixa litorânea, nos campos de dunas e que abastecem as 

localidades da orla marítima (Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco) estão 

sendo comprometidos pela ocupação urbana que vem reduzido 

consideravelmente a taxa de infiltração e diminuindo o volume de recarga destes 
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recursos hídricos. Além disso, devido à inexistência de esgotamento sanitário há 

uma proliferação de fossas imadequadas que permitem a contaminação desses 

mananciais (PDDU, 2005). 

 Quanto às águas subterrâneas, não existem ainda problemas maiores 

pertinentes à qualidade físico-química, porém no aspecto bacteriológico, a 

perfuração de poços sem critérios definidos e em locais inadequados, coloca em 

risco todo o manancial hídrico subterrâneo, à medida em que cria um veio direto 

de conexão entre águas mais rasas, com maior probabilidades de estarem 

contaminadas por bactérias, com águas mais profundas, mais protegidas e menos 

vulneráveis (PDDU, 2005). Este problema é mais pertinente na faixa litorânea, 

principalmente no Icaraí, Pacheco, Iparana e também no Cumbuco, onde a falta 

de uma rede de esgoto leva à contaminação do solo pela presença de muitas 

fossas irregulares. 

 Vale ressaltar que os assentamentos impróprios nas margens do Rio Ceará 

são responsáveis pela maior parte dos dejetos residenciais, águas servidas e 

muitas vezes lixos, lançados diretamente naquele rio, tornando suas águas 

poluídas para consumo. 



 130 

6. MORFOSCOPIA DE AMBIENTES DUNARES E PRAIAIS  

 

Através das frações granulométricas entre 0,710 mm e 0,354 mm, da 

análise granulomátrica, realizou-se a morfoscopia, constando do estudo dos graus 

de arredondamento e esfericidade do material sedimentar para os meses de 

janeiro, março e setembro de 2010 e janeiro, março e setembro de 2011, na 

tentativa de detectar se existe diferença significativa entre os mesmos, ou se 

ocorre ou não movimentação entre os sedimentos transportados na faixa de praia 

e no ambiente de dunas e vice-versa. 

De acordo com os resultados da morfoscopia representados na Tabela 12, 

no período chuvoso e de estiagem, os sedimentos tiveram raras variações no que 

diz respeito aos graus de arredondamento e esfericidade, cujas características 

serão descritas a seguir, em porcentagem, separadas por cada perfil e subzonas 

do ambiente estudado. 

MORFOSCOPIA DE SEDIMENTOS DUNARES E PRAIAIS (%) 

 

ARREDONDAMENTO 
MA AG SBA SBR RO MR 

ESFERICIDADE 
ALTA BAIXA 

A B C D E F G H I J K L 
LOCALIZAÇÃO DAS COLETAS VERSUS ESTATÍSTICA DOS 

SEDIMENTOS NA ANÁLISE MORFOSCÓPICA QUANTO A 
ESFERICIDADE E ARREDONDAMENTO DOS GRÃOS 

Perfil 
1/DM 

11 16 28 17 1 0 3 6 12 6 0 0 

Perfil 
1/DF 

11 10 20 16 5 2 1 9 8 14 4 0 

Perfil 1/B 8 17 22 19 5 0 2 12 9 4 2 0 
Perfil 1/E 7 22 20 8 2 0 3 15 18 3 2 0 
Perfil 1/A 1 16 20 11 9 1 13 12 8 6 3 0 
Perfil 
2/DM 

11 16 27 18 1 0 3 7 11 6 0 0 

Perfil 
2/DF 

10 11 20 16 5 2 1 9 8 14 4 0 

Perfil 2/B 8 17 22 18 6 0 2 12 9 4 2 0 
Perfil 2/E 7 23 19 8 2 0 3 15 18 3 2 0 
Perfil 2/A 1 16 20 10 10 1 13 12 8 6 3 0 
Perfil 
3/DM 

12 11 29 9 2 0 8 9 7 13 0 0 

Perfil 
3/DF 

15 16 16 14 12 0 9 9 5 13 1 0 

Perfil 3/B 13 11 20 15 5 0 8 10 5 13 1 0 
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Tabela 12: Resultado da morfoscopia resumida, detalhando a estatística quanto a 
quantidade da esfericidade e o arredondamento dos grãos analisados.  
Fonte: próprio autor. 
 

6.1 Perfil transversal sedimentológico de Aquiraz 

 

A zona de dunas móveis do litoral de Aquiraz obteve uma média do grau de 

arredondamento dos sedimentos, variou de sub-angular a sub-arredondado, 

predominando os sedimentos sub-angulosos (40%), indicando que os sedimentos 

são moderadamente antigos. Quanto ao grau da esfericidade, foi dominantemente 

alto (72%), como são caracterizados na amostra do gráfico 20 nas setas em 

amarelo, refletindo as condições deposicionais do material sedimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Morfoscopia dos sedimentos de dunas. Fonte: próprio autor. 

Perfil 3/E 4 20 15 11 0 0 15 18 14 3 0 0 
Perfil 3/A 17 13 19 17 4 0 3 8 8 13 6 0 
Perfil 
4/DM 

12 11 28 9 2 0 8 9 7 14 0 0 

Perfil 
4/DF 

16 15 16 15 12 0 8 10 5 12 1 0 

Perfil 4/B 13 11 20 15 5 0 8 10 5 13 1 0 
Perfil 4/E 4 20 16 10 0 0 15 18 14 3 0 0 
Perfil 4/A 16 14 20 16 4 0 3 7 8 14 6 0 
Legenda: 
Perfil- Ambiente de coleta de amostras de forma transversal a linha da costa dividida e 
subdividida em:                                                                            
Perfil 1: Praia da Prainha – Aquiraz         DM: Duna móvel alta (mais distante da costa) 
Perfil 2: Praia do Iguape – Aquiraz         DF: Duna frontal (de frente para praia)             
Perfil 3: Praia do Icaraí – Caucaia          B: Berma 
Perfil 4: Praia do Cumbuco – Caucaia    E: Estirâncio 
                                                        A: Antepraia 
ARREDONDAMENTO                                               ESFERICIDADE  
MA:Muito Angular       SBR: Sub-arredondado              Alta Esfericidade (A-B-C-D-E-F)                     
AG: Angular                RO: Arredondado                      Baixa Esfericidade (G-H-I-J-K-L) 
SBA: Sub-angular      MR: Muito arredondado                        
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Já os sedimentos da zona de dunas frontais também variaram de sub-

angulares a sub-arredondados no grau de arredondamento predominando os 

sedimentos sub-angulosos (30%), indicando que os sedimentos são 

moderadamente antigos e o grau da esfericidade foi médio (64%), como são 

caracterizados na amostra do gráfico 21 nas setas em amarelo, refletindo as 

condições deposicionais do material sedimentar. Verificou-se na duna frontal do 

Iguape (distante aproximadamente 150 m da linha d’água na baixa-mar), a 

presença de sedimentos brilhosos arredondados, o que demonstra a 

movimentação dos sedimentos entre os dois setores: eólico e aquoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 21: Morfoscopia dos sedimentos de dunas. Fonte: próprio autor. 
 

Vale ressaltar que sedimentos de ambientes dunares devem, em sua 

maioria, possuir tonalidade opaca, devido o retrabalhamento do transporte eólico, 

o que foi verificado nos resultados, onde a maioria dos sedimentos dunares eram 

foscos (66% e 77 %). No entanto, houve uma ocorrência entre 23% e 32% de 

sedimentos brilhantes, sugerindo assim a presença de material que antes era 

transportado em ambientes aquosos (Gráfico 22). 
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Gráfico 22: Variação dos sedimentos opacos e brilhantes em dunas.  
Fonte: próprio autor. 
 

Na feição superior da berma os sedimentos variaram de angular para sub-

angular no grau de arredondamento, com resultados quase similares destes 

sedimentos entre 29% e 31%, onde também podemos observar o grau de 

esfericidade alto (70%), como são caracterizados na amostra do gráfico 23 nas 

setas em amarelo, demonstrando que esses sedimentos possuem características 

de transporte subaquático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 23: Morfoscopia dos sedimentos da feição do berma. Fonte: próprio autor. 
 

Na zona de estirâncio os sedimentos variaram de angular para sub-angular 

no grau de arredondamento, com resultados similares de 37% e 38%, possuindo 
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também cor brilhante, pouco arredondados e com fraturas, indicando serem 

sedimentos de origem recente, como são caracterizados na amostra do gráfico 24 

nas setas em amarelo, onde também podemos observar o grau de esfericidade 

médio (59%), destacando dessa forma suas angularidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24: Morfoscopia dos sedimentos da zona de estirâncio. Fonte: próprio autor. 
 

A zona de antepraia é a única zona subaquática analisada. Esta obteve no 

grau de arredondamento, sedimentos variando de angular para sub-angular entre 

27% e 28%. Constatou-se a maior presença de sedimentos brilhantes neste setor, 

cujo grau de esfericidade permaneceu alto (78%), como são caracterizados na 

amostra do gráfico 25 nas setas em amarelo, demonstrando que esses 

sedimentos são em sua maioria de ambiente aquoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 25: Morfoscopia dos sedimentos da zona de antepraia. Fonte: próprio autor.  
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Dessa forma foi constatado que existe interação entre as zonas de 

ambientes dunares e a zona de antepraia, ou seja, entre ambientes de 

transportes eólicos e subaquáticos, devido à presença de aproximadamente 41% 

de sedimentos pouco esféricos e com tonalidade opaca. Ressalta-se assim que 

as dunas são importantes suportes de suprimento sedimentares para a faixa de 

praia (Gráfico 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 26: Variação dos sedimentos opacos e brilhantes na zona de antepraia. 
Fonte: próprio autor. 
 

6.2 Perfil transversal sedimentológico de Caucaia 

 

As dunas móveis de Caucaia se encontram bem menos expressivas do 

que as do Aquiraz, pois quase toda a área deste geofácies já foi ocupada, 

restando apenas algumas delas no Icaraí, Tabuba e Cumbuco. Tal ambiente foi 

caracterizado no grau de arredondamento com predominância de sedimentos 

sub-angulosos (35%), opacos e com algumas arestas, indicando que os 

sedimentos são recentes. O grau de esfericidade foi médio (62%), como são 

caracterizados na amostra do gráfico 27 nas setas em amarelo refletindo o tipo de 

transporte que predomina entre estes sedimentos.  
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Gráfico 27: Morfoscopia dos sedimentos de dunas. Fonte: próprio autor. 
 

Já os sedimentos da zona de dunas frontais variaram de angular a sub-

arredondados no grau de arredondamento predominando os sedimentos sub-

arredondados (27%) e o grau da esfericidade foi médio (63%). Verificou-se na 

duna frontal do Icaraí (distante aproximadamente 90 m da linha d’água na baixa-

mar), a presença de sedimentos brilhantes arredondados, como são 

caracterizados na amostra do gráfico 28 nas setas em amarelo, o que demonstra 

a movimentação dos sedimentos entre os dois setores analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 28: Morfoscopia dos sedimentos de dunas. Fonte: próprio autor. 
 

Diferentemente do que ocorreu entre os sedimentos das dunas de Aquiraz, 

nas dunas de Caucaia a incidência de sedimentos brilhantes (13% e 19%) foi bem 

menor, o que se pode constatar é que a presença da ocupação entre os dois 

ambientes acarreta na diminuição do transporte de by pass, o que ocasiona o 
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enfraquecimento de suprimento de sedimentos que as dunas podem proporcionar 

a faixa de praia (Gráfico 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 29: Variação dos sedimentos opacos e brilhantes em dunas. 
Fonte: próprio autor. 
 

Na feição superior da berma deste litoral, os sedimentos variaram de sub-

angular para sub-arredondados no grau de arredondamento, com resultados 

quase similares destes sedimentos entre 28% e 26%, onde também podemos 

observar o grau de esfericidade alto (72%), como são caracterizados na amostra 

do gráfico 30 nas setas em amarelo, demonstrando que esses sedimentos 

possuem características de transporte subaquático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 30: Morfoscopia dos sedimentos da feição do berma. Fonte: próprio autor. 
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Na zona de estirâncio os sedimentos predominantes variaram entre angular 

e sub-angular no grau de arredondamento com 38% e 30% respectivamente, 

onde também podemos observar o grau de esfericidade médio (53%) como são 

caracterizados na amostra do gráfico 31 nas setas em amarelo, demonstrando 

que esses sedimentos possuem arestas em sua morfologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31: Morfoscopia dos sedimentos da zona de estirâncio. Fonte: próprio autor. 
 

A zona de antepraia obteve no grau de arredondamento, sedimentos 

variando de sub-angular para sub-arredondados entre 27% e 30%. Constatou-se 

a maior presença de sedimentos brilhantes neste setor, cujo grau de esfericidade 

permaneceu alto (80%), como são caracterizados na amostra do gráfico 32 nas 

setas em amarelo, demonstrando que esses sedimentos são em sua maioria de 

ambiente aquoso e moderadamente antigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Morfoscopia dos sedimentos da zona de antepraia. Fonte: próprio autor.  
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Do mesmo jeito que houve interação entre os ambientes dunares e a zona 

de antepraia em Aquiraz, no litoral de Caucaia pode-se observar a mesma 

atividade, no entanto, com menos expressividade, com sedimentos de tonalidade 

opaca entre 17% e 28%, como mostra o gráfico 33. Tal diferença é constatada 

devido à presença densa da ocupação na zona de inter-relação destes setores, o 

que acarreta na redução de sedimentos que poderiam ser enviados para zona de 

praia através do transporte de by pass, o qual auxiliaria na regulagem de 

sedimentos da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 33: Variação dos sedimentos opacos e brilhantes na zona de antepraia. Fonte: 
próprio autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AMOSTRA MORFOSCÓPICA DE AMBIENTE 
AGUOSO: ANTEPRAIA

72%

83%

28%

17%

0 20 40 60 80 100

Perfi l  1- Cumbuco

Perfi l  2 - Icaraí

A
m

o
s

tr
a

 s
e

d
im

e
n

to
ló

g
ic

a
 

(m
m

)

Frequência (%)

Sedimentos com brilho Sedimentos foscos



 140 

7. CARACTERIZAÇÃO MORFODINÂMICA DO LITORAL EM ANÁLISE 
 

 A descrição de zonas costeiras e a inter-relação entre a forma e os 

processos provêm de fundamentos teóricos sobre as mudanças na costa. Uma 

teoria freqüente é expressa em termos de modelos de sistemas costeiros que 

controlam as condições da costa. Para Woodroffe (2002) esta analisa as 

mudanças do passado que podem gerar subsídios que identificam mudanças que 

podem ocorrer no futuro. 

 Dessa forma, este capítulo consiste fundamentalmente na integração dos 

dados morfodinâmicos e hidrodinâmicos para o enquadramento do litoral de 

Caucaia e de Aquiraz nas metodologias das escolas australiana, americana e 

brasileira proposta pela literatura já abordada, que trata da classificação praial nos 

estágios morfodinâmicos. Essa classificação também auxiliou no estabelecimento 

do grau de vulnerabilidade desses ambientes praiais.    

A variação volumétrica transversal de cada perfil foi calculada desde o 

início da berma até o final das barras arenosas submersas. Para o cálculo do 

volume foram delimitadas extensões homogêneas e áreas abrangentes de todas 

as feições eminentes do ambiente praial. Observou-se que os perfis variam em 

volume ao longo do ano de forma diferenciada, apresentando no final do período 

de monitoramento um balanço negativo.  

Os valores de energia da onda apresentaram-se maiores em Caucaia, 

variando em torno de 456,90 j/m2 e 1827,60 j/m2 e em Aquiraz, com variações de 

317,29 j/m2 e 621,89 j/m2 (Tabela 13). Essa variação é responsável pela diferença 

dos perfis de inverno e verão, aonde a praia vai conformando a sua morfologia em 

resposta a energia de ataque das ondas. 

VALORES DA ENERGIA DA ONDA 

LITORAL DE CAUCAIA 

 
Altura Significativa (Hb) E1=1/8 (pgHb

2
)   =   j/m

2 
Iparana e 
Pacheco 

Icaraí Cumbuco E1 E2 E3 

Maio/2010 0,8 0,8 0,5 812,27 1269,17 456,90 
Julho/2010 0,8 0,9 0,6 812,27 1269,17 812,27 
Setembro/2010 0,9 1,3 0,7 1269,17 1827,60 812,27 
Novembro/2010 1 1,2 0,8 1028,03 1827,60 812,27 
Janeiro/2011 0,8 0,7 0,5 812,27 1269,17 621,89 
Março/2011 0,7 0,7 0,6 812,27 1269,17 621,89 
Maio/2011 0,8 0,8 0,6 1028,03 1269,17 812,27 

LITORAL DE AQUIRAZ 
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 Altura Significativa (Hb) E1=1/8 (pgHb
2
)   =   j/m

2 
Barro 
Preto e 
Iguape 

Prainha Japão e 
Porto das 

dunas 

E1 E2 E3 

Maio/2010 0,6 0,6 0,7 456,90 456,90 456,90 
Julho/2010 0,5 0,6 0,7 317,29 456,90 456,90 
Setembro/2010 0,7 0,7 0,9 621,89 621,89 621,89 
Novembro/2010 0,8 0,8 0,8 621,89 621,89 621,89 
Janeiro/2011 0,5 0,5 0,6 621,89 812,27 812,27 
Março/2011 0,6 0,6 0,7 621,89 812,27 812,27 
Maio/2011 0,6 0,6 0,7 456,90 456,90 456,90 

Tabela 13: Valores da energia da onda obtidos nos dias da realização dos perfis de praia. 
Fonte: Dados coletados nos trabalhos de campo. 
  

 A variação da celeridade das ondas no período estudado está distribuída 

na Tabela 14, e apresentou média de 4,43 m/s em Caucaia e 3,43 m/s em 

Aquiraz. Assim, os maiores valores foram verificados no segundo semestre, entre 

os meses de setembro e novembro, com picos de 4,85 m/s em Caucaia e 3,96 

m/s m Aquiraz. No período dos meses chuvosos houve uma queda com valores 

chegando a 3,13 m/s em ambas as áreas.  

VALORES DA VELOCIDADE DO GRUPO DE ONDAS (CELERIDADE) 
LITORAL DE CAUCAIA 

 

 
Altura Significativa (Hb) 

 

 
                   = m/s 

Iparana e 
Pacheco 

Icaraí Cumbuco C1 C2 C3 

Maio/2010 0,8 0,8 0,5        3,96        4,43  3,96 
Julho/2010 0,8 0,9 0,6 3,96 4,43 3,96 
Setembro/2010 0,9 1,3 0,7 4,20 4,85 3,96 
Novembro/2010 1 1,2 0,8 4,20 4,85 3,96 
Janeiro/2011 0,8 0,7 0,5 3,96 4,43 3,71 
Março/2011 0,7 0,7 0,6 3,96 4,43 3,71 
Maio/2011 0,8 0,8 0,6 3,96 4,43 3,43 

LITORAL DE AQUIRAZ 
  

Altura Significativa (Hb) 
 

 
                   = m/s 

Barro 
Preto e 
Iguape 

Prainha Japão e 
Porto das 

dunas 

C1 C2 C3 

Maio/2010 0,6 0,6 0,7 3,43 3,43 3,43 
Julho/2010 0,5 0,6 0,7 3,43 3,43 3,43 
Setembro/2010 0,7 0,7 0,9 3,71 3,71 3,71 
Novembro/2010 0,8 0,8 0,8 3,71 3,71 3,71 
Janeiro/2011 0,5 0,5 0,6 3,71 3,96 3,96 
Março/2011 0,6 0,6 0,7 3,71 3,96 3,96 
Maio/2011 0,6 0,6 0,7 3,13 3,43 3,43 

Tabela14: Valores da velocidade do grupo de ondas. Fonte: Dados coletados em campo. 

)2( HbgC =

)2( HbgC =
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 Observou-se que os maiores volumes mensais foram transportados entre 

os meses de setembro e novembro em Iparana e Pacheco e os menores volumes 

mensais foram transportados em janeiro no Cumbuco em Caucaia. Na praia do 

Icaraí a retirada de sedimentos permaneceu constante durante todo o ano.  

Já em Aquiraz, os maiores volumes mensais foram transportados entre os 

meses de novembro e Janeiro, devido à maior capacidade de transporte da 

corrente longitudinal e maior contribuição dos depósitos eólicos para a 

alimentação da mesma. Os menores valores mensais registrados ocorrem no mês 

de maio (Tabela 15). Verificamos que a existência de cavas e bancos de areia na 

zona de antepraia aprisionam o material transportado e criam convergências na 

corrente. 

MÉDIA DIÁRIA E MENSAL DO VOLUME DE SEDIMENTO TRANSPORTADO 
LONGITUDINALMENTE 

LITORAL DE CAUCAIA 

 

Qs = 3,4(ECn)b senabcosab. Qs = 3,4(ECn)b senabcosab. 

Volume diários (m3) Volume mensal (m3) 

Iparana e 
Pacheco 

Icaraí Cumbuco Iparana e 
Pacheco 

Icaraí Cumbuco 

Maio/2010 85,552 258,889 119,553 1.324.233 1.979.927 930.617 
Julho/2010 54,125 255,140 116,432 1.265.361 2.989.937 944.535 
Setembro/2010 214,145 210,011 116,432 3.440.923 4.955.694 1.849.834 
Novembro/2010 214,145 197,986 117,312 2.440.923 4.697.913 1.449.733 
Janeiro/2011 161,419 258,790 39,587 1.849.834 2.979.927 980.6179 
Março/2011 159,418 260,390 58,507 2.024.234 3.233.410 1.892.294 
Maio/2011 160,230 258,795 118, 539 2.384.233 2.256.116 1.938.646 

LITORAL DE AQUIRAZ 
 Qs = 3,4(ECn)b senabcosab. Qs = 3,4(ECn)b senabcosab. 

Volume diários (m3) Volume mensal (m3) 

Barro 
Preto e 
Iguape 

Prainha Japão e 
Porto das 

dunas 

Barro Preto e 
Iguape 

Prainha Japão e Porto 
das dunas 

Maio/2010 40,633 64,661 76,989 487.592 775.933 921.952 
Julho/2010 43,353 76,014 77,234 520.239 912.164 901.265 
Setembro/2010 88,801 1,714 117,801 912.164 20.562 1.326.859 
Novembro/2010 90,123 111,909 114,382 1.065.617 1.342.905 1.408.574 
Janeiro/2011 98,129 132,716 116,523 1.177.550 1.592.592 1.398.272 
Março/2011 99,381 130,215 115,837 1.157.580 1.102.397 1.892.294 
Maio/2011 64,795 64,661 75,396 777.543 745.131 898.951 

Tabela15: Média diária/mensal do volume de sedimento transportado longitudinalmente. 
Fonte: Dados coletados nos trabalhos de campo. 

 

Considerando as condições climáticas predominantes no Ceará, verificou-

se que no litoral de Caucaia, o maior volume transportado de sedimentos ocorre 
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na praia do Icaraí com 4.955.694 m³/ano e em Aquiraz, cerca de 1.892.294 

m³/ano, como mostra o gráfico 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 34: Variação do volume de sedimentos transportados anualmente em Aquiraz e 
Caucaia respectivamente. 
Fonte: Dados do campo. 
 

Para a classificação dos estágios morfodinâmicos da faixa de praia foram 

utilizados os dados obtidos nos trabalhos de campo (perfis transversais, análise 

sedimentológica e aspectos hidrodinâmicos), dos anos de 2004-2006 e 2010-

2011 em Caucaia e 2007-2008 e 2010-2011 em Aquiraz para uma análise 

evolutiva e comparativa dos processos atuantes na área.  
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A tabela 16 abaixo mostra resumidamente o resultado da média dos 

estágios morfodinâmicos para as três metodologias analisadas, confirmando que 

o litoral dos dois municípios analisados obtiveram índices de estágios 

morfodinâmicos em sua maior incidência, de estados modais intermediários, o 

que acarreta em áreas onde os a ocorrência de processos erosivos devido 

possuírem maior variabilidade temporal. 

 
CARACTERIZAÇÃO MORFODINÂMICA DO LITORAL DE CAUCAIA E AQUIRAZ 

Modelos conceituais de morfodinâmica de praias 
 Escola Australiana 

Wright & Short (1984) e 
Short (1991 e 1999) 

Escola Americana 
Sazaki (1980) apud Souza 

(2005) 

Escola Brasileira 
Souza (2001), Calliari, Hoefel, 

Muehe e Toldo Jr. (2003) 
Metodologia dos modelos conceituais de morfodinâmica de praias 

 Uso cálculo do parâmetro de 
Dean (W). Seis estados 
modais: Reflexivo (R), Terraço 
de baixa-mar (TBM), Barra 
transversal (BT), Barra e praia 
em cúspide (BPC), Barra e 
calha longitudinal (BCL) e 
Dissipativa (D). 

Uso de fatores como: ondas, 
correntes, transportes de 
sedimentos e morfologia da 
praia. Três estados 
morfodinâmicos: dissipativo, 
reflexivo e intermediário 
(sem o uso de dados sobre 
clima e ondas) 

Uso de conceitos e metodologias 
das escolas australianas e 
americanas, com a introdução dos 
conceitos de costas abertas como 
“alta energia” e costas abrigadas de 
“baixa energia”. Cinco estados 
modais: dissipativo de alta energia, 
dissipativo de baixa energia, 
intermediário, reflexivo de alta 
energia e reflexivo de baixa energia. 

RESULTADO DOS ESTÁGIOS MORFODINÂMICOS 
PONTOS DE MONITORAMENTO DE CAUCAIA 

PONTO 1 
IPARANA 

R/BT – 33% 
BPC – 42% 

Intermediária – 40% 
Reflexiva – 40% 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 2 
PACHECO 

R/BT – 33% 
BCL – 70% 

Intermediária – 40% 
Dissipativa – 40% 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 3 
ICARAÍ 

D – 57% 
TBM – 56% 

Intermediária – 40% 
Dissipativa – 40% 

Costa exposta 
Dissipativa de baixa energia 

PONTO 4 
ICARAÍ 

D – 57% 
TBM – 56% 

Intermediária – 40% 
Dissipativa – 40% 

Costa exposta 
Dissipativa de baixa energia 

PONTO 5 
CUMBUCO 

D/BT/BCL – 28% 
BPC – 35% 

Intermediária – 70% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 6 
CUMBUCO 

BT/BPC/TBM – 28% 
BPC – 35% 

Intermediária – 60% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE AQUIRAZ 
PONTO 1 
BARRO 
PRETO 

BT – 70% 
TBM/BT – 25% 

Intermediária – 80% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 2 
BARRO 
PRETO 

BT – 57% 
TBM/BT- 25% 

Intermediária – 100% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 3 
IGUAPE 

BT – 42% 
R – 50% 

Intermediária – 70% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 4 
PRAINHA 

BT – 57% 
TBM/R – 33% 

Intermediária – 60% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 5 
JAPÃO 

BT – 57% 
TBM/R – 33% 

Intermediária – 60% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

PONTO 6 
PORTO DAS 

DUNAS 

BT/BCL/BPC – 28% 
BCL/D – 33% 

 

Intermediária – 80% 
 

Costa exposta 
Intermediária 

Tabela 16: Caracterização morfodinâmica do litoral de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: Dados coletados em campo. 
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Os perfis transversais à linha da costa apresentaram diferenças mensais e 

anuais durante os dois períodos de monitoramento, tendo sido realizado em cada 

um dos 12 pontos de monitoramento 15 perfis no primeiro período entre 2004-

2006 e 12 perfis no segundo período entre 2010-2011, no município de Caucaia, 

enquanto que no município de Aquiraz foram realizado em cada um dos 12 

pontos de monitoramento 12 perfis no primeiro período entre 2007-2008 e 12 

perfis no segundo período entre 2010-2011.  

O gráfico 35 identificou um recuo intenso e outro significativo entre todos os 

setores das praias analisadas no litoral de Caucaia, possuindo pequenos pontos 

de acresção na praia do Pacheco em Caucaia devido às obras de proteção 

construídas na costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 35: Variação da extensão dos perfis de praia e recuo da linha de costa do litoral 
de Caucaia. Fonte: Dados do campo. 
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Já o gráfico 36 também caracterizou um litoral com recuo significativo em 

Aquiraz, com acresção na praia de Barro Preto em Aquiraz devido esta praia se 

localizar a jusante da ponta rochosa da praia do Iguape, onde ocorre acúmulo de 

sedimento devido ao tipo de formação do local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 36: Variação da extensão dos perfis de praia e recuo da linha de costa do litoral 
de Aquiraz. Fonte: Dados do campo. 
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7.1 Avaliação do litoral de Caucaia: ambiente de erosão crescente 

 

De acordo com os resultados sobre o litoral de Caucaia realizados entre o 

período de 2004-2011, pode-se verificar que a incidência de ondas ao longo da 

costa resulta em uma componente residual e transporte preferencial de 

sedimentos na direção SE-NW. As alturas significativas das ondas variaram de 

0,8-1,5 m, com maior percentual entre as alturas de 1,2-1,8 m. As maiores alturas 

foram observadas no segundo semestre do ano, o que acarretou numa forte 

modificação no perfil praial (Gráfico 37).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 37: Variação da altura média da onda na arrebentação. 
Fonte: Dados do campo. 
 

Com relação ao tamanho do grão que circula na zona costeira de Caucaia, 

este foi analisado e identificado na tabela 17 de acordo com sua incidência dentro 

das praias analisadas e, conforme a classificação de Folk, como sendo 

sedimentos predominantes de areias médias de diâmetro de 0, 354 mm a muito 

finas de diâmetro de 0,088 mm nas três zonas de praia, moderadamente 

selecionadas e mesocúrticas com assimetria negativa. Na praia do Icaraí obteve-

se na zona de estirâncio sedimentos grossos de diâmetro 0,710 mm no período 

chuvoso. No gráfico 38 podemos observar os sedimentos em relação ao período 

chuvoso e de estiagem, o primeiro e segundo semestres do ano.  
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Tabela 17: Tamanho dos sedimentos no litoral de Caucaia. Fonte: Dados de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 38: Diâmetro dos sedimentos no litoral de Caucaia. 
Fonte: Dados coletados em campo.  

 

A proporção da extensão dos perfis de praia durante o período monitorado 

de oito anos nos diagnosticou o recuo da linha de costa em todas as praias 

analisadas, como mostra o gráfico 21. As praias de Iparana e Pacheco foram as 

que tiveram um maior recuo de sua faixa de praia, com 95 m e 110 m em 2004-

SEDIMENTOS ARENOSOS ENCONTRADOS NAS PRAIAS DE CAUCAIA 
 ZONAS DA PRAIA 

1º Semestre 2º Semestre 
Berma Estirâncio Antepraia Berma Estirâncio Antepraia 

Iparana Média Fina Muito Fina Média Fina Fina 
Pacheco Média Grossa Muito Fina Média Fina Fina 
Icarai 1 Média Grossa Muito Fina Média Fina Fina 
Icarai 2 Média Grossa Média Média Grossa Fina 
Cumbuco 1 Média Média Muito Fina Média Fina Fina 
Cumbuco 2 Média Média Média Fina Fina Fina 
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2006 (OLIVEIRA et al., 2005), passando a ter 70 m e 76 m em 2010-2011 com 

uma declividade média de 4,02° e 6,4° respectivamente (Figuras 46 e 47).  Ambos 

foram caracterizados por sedimentos médios a grossos nas zonas de berma e 

estirâncio e de sedimentos finos a muito finos na zona de antepraia.  

Os afloramentos de rochas na zona de estirâncio e antepraia e os 

enrocamentos na pós-praia são observados em toda a extensão dessas praias e 

contribuem na formação arcos praiais e conseqüentes erosões e/ou acreções 

pontuais. Seus estágios modais variaram de Barra Transversal e Reflexiva 

durante todo o ano, gerando uma praia com declividade da escarpa de berma e 

tornando o perfil mais íngreme e com menor estoque de sedimentos na antepraia. 

A atual pós-praia e feição de berma são fortemente ocupadas por casas de 

veraneio e hotéis com estruturas de proteção.  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 46 e 47: Mosaico do perfil de praia de Iparana e mosaico da destruição da faixa 
de praia do Pacheco respectivamente entre 2004-2011. 
Fonte: Próprio autor, 2011.  
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faixa de praia nesse setor. 
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meses após a construção 
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Acumulação de sedimentos em 
conseqüência da sazonalidade 

Retirada de sedimentos e 
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Falta de faixa de praia e diminuição do 
aporte sedimentar no segundo semestre 



 150 

Na praia do Icaraí foram monitorados dois pontos os quais tinham uma 

extensão de aproximadamente 120 m e 140 m respectivamente (2004-2006) e 

110 m e 132 m (2010-2011), com inclinação aproximada de 6º, indo desde a 

feição de berma até a zona de antepraia. Os impactos advindos da erosão 

costeira são mais visualmente perceptíveis nesta praia que foi caracterizada por 

sedimentos médios nas zonas de berma e estirâncio e fino a muito fino na zona 

de antepraia. Ambos foram caracterizados por sedimentos médios a grossos nas 

zonas de berma e estirâncio e de sedimentos finos a muito finos na zona de 

antepraia. A atual pós-praia e feição de berma são fortemente ocupadas por 

casas de veraneio e hotéis com estruturas de proteção.   

Seus estágios modais variaram de terraço de baixa-mar no primeiro 

semestre do ano e dissipativa durante os dois semestres do ano. O estado 

dissipativo foi caracterizado por apresentar grande ocorrência de energia, 

provocando a formação de ondas existir mais de uma zona de arrebentação. O 

perfil praial é suave, com a presença de sedimentos finos. A pós-praia é plana, 

ocorrendo elevado estoque de areia na zona de surfe. Ocorrem canais na 

antepraia com forte energia associada, tornando-os muito perigosos para a 

balneabilidade da praia, já que a corrente tende a levar o banhista para a zona de 

arrebentação.  

Nos estudos de Moura et al., (2005) existiam cerca de quatorze barracas 

construídas após a feição do berma que, nesse período de monitoramento, foram 

sendo destruídas a cada maré de sizígia mais intensa na área, restando apenas 

quatro no ano de 2011. Não havendo mais como proteger as barracas da ação 

erosiva, as mesmas foram retiradas da faixa de praia para a construção de um 

bag wall no ano de 2010, em toda a extensão da praia do Icaraí com a finalidade 

de proteger as construções mais próximas da orla, assim como diminuir a alta 

energia da dinâmica costeira da área, diminuindo assim a incidência dos 

processos erosivos (Figura 48).  

O muro de proteção de estilo bag wall, caracteriza-se por grandes blocos 

de pedra em forma de degraus, que os engenheiros especializados em erosão 

marinha chamam de “dispersores de energia das ondas”, fixados na rocha com 

auxilio de concreto, em uma extensão de aproximadamente 2 km paralela a linha 

d'água na praia do Icaraí. Será necessário um monitoramento futuro para saber 

se o mesmo auxiliará ou não na diminuição dos processos erosivos na área. 
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Figura 48: Mosaico de fotografias das mudanças na praia do Icaraí de 2004-2012. 
Fonte: Próprio autor, 2004-2012. 
 

Os dois pontos monitorados na praia do Cumbuco variaram de 150 m e 

170 m entre 2004-2006 e 145 m a 160 m entre 2010-2011, respectivamente, com 

granulometria variando de areias médias a finas nas três zonas da praia (Figura 

49). A pós-praia destes pontos é larga e constitui-se na principal fonte de 

sedimentos para o equilíbrio da praia, assim como a presença de dunas móveis. 

A alta freqüência de ventos fortes ao longo do ano nesta praia favorece a 

migração de cordões arenosos na direção dos hotéis, casas de veraneio e 

obstrução de vias. As variações verificadas no volume sedimentar obedeceu à de 

certa forma, a sazonalidade, o que é esperado para a região, contudo, com 
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maiores índices erosivos que não existia nos estudos de Moura et al. (2005) na 

área. A inclinação média do estirâncio é de aproximadamente 2,7º.  

Seus estágios modais variaram entre quatro tipos de estágios modais 

intermediários, tendo mais destaque o barra e praia em cúspide e o barra 

transversal. Os estados intermediários foram marcados pela migração de bancos 

arenosos submersos da zona de arrebentação e cúspides, marcando a existência 

de correntes de retorno.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 49: Mosaico de fotografias das mudanças na praia do Cumbuco de 2004-2011. 
Fonte: Próprio autor, 2004-2011. 
 

Esta praia é caracterizada pela grande concentração turística e de prática 

de esportes na areia e na água. As infra-estruturas estão conservadas e são bem 

recentes, não havendo, portanto, sinais de erosão instalada. Não existem muitas 

construções dentro do setor da faixa de praia, apenas na zona de pós-praia. 

Podemos abrir uma discussão com relação aos resultados verificados em 

Caucaia afirmando que os impactos associados ao uso do solo e a especulação 

imobiliária, nas praias de Iparana, Pacheco, Icaraí e Cumbuco vem promovendo o 

recuo da linha de costa, no qual o processo erosivo é predominante.  

As obras de contenção de sea wall e enrrocamentos, de acordo com 

Morais, et al. (2004) minimizaram os efeitos da erosão, mas não são totalmente 

capazes de reabilitar estas praias para os diversos tipos de usos, incluindo o 
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banho de mar, visto que se torna inacessível o acesso durante a preamar em 

praias como Iparana, Pacheco e Icaraí. 

 

7.2 Avaliação do litoral de Aquiraz: indicativos de erosão pontual 

 

De acordo com os resultados sobre o litoral de Aquiraz realizados entre o 

período de 2004-2011, pode-se verificar que a incidência de ondas ao longo da 

costa resulta em uma componente residual e transporte preferencial de 

sedimentos na direção SE. As alturas significativas das ondas variaram de 0,5-1,2 

m, com maior percentual entre as alturas de 0,5-0,8 m. As maiores alturas foram 

observadas no segundo semestre do ano, o que acarretou numa forte 

modificação no perfil praial (Gráfico 39).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 39: Variação da altura média da onda na arrebentação. Fonte: Dados do campo.  
 

O tamanho do grão que circula na zona costeira de Aquiraz, foi analisado e 

identificado na tabela 18 de acordo com sua movimentação nas praias analisadas 

e, conforme a classificação de Folk, como sendo sedimentos predominantes de 

areias grossas de diâmetro de 0,714 mm a muito finas de diâmetro de 0,088 mm 

nas três zonas de praia, moderadamente selecionadas e mesocúrticas com 

assimetria negativa. Ocorreu na zona de estirâncio a presença de sedimentos 

grossos de diâmetro 1,410 mm no período chuvoso. No gráfico 40 podemos 
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observar os sedimentos em relação ao período chuvoso e de estiagem, o primeiro 

e segundo semestres do ano.  

 

Tabela 18: Tamanho dos sedimentos no litoral de Aquiraz. Fonte: Dados de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 40: Diâmetro dos sedimentos no litoral de Aquiraz. 
Fonte: Dados coletados em campo. 
 

SEDIMENTOS ARENOSOS ENCONTRADOS NAS PRAIAS DE AQUIRAZ 
 ZONAS DA PRAIA 

1º Semestre 2º Semestre 
Berma Estirâncio Antepraia Berma Estirâncio Antepraia 

Barro Preto 1 Média Grossa Fina Média Média Fina 

Barro Preto 2 Grossa Grossa Grossa Média Média Grossa 

Iguape Média Fina Média Média Média Fina 

Prainha Média Grossa Grossa Média Grossa Fina 

Japão  Fina Fina Muito Fina Média Média Fina 

Porto das Dunas 2 Fina Fina Muito Fina Média Grossa Fina 
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Na praia do Barro Preto, nos dois pontos de monitoramento, o perfil teve 

extensão média 144 m a 147 m entre 2007-2008 e 141 m a 148 m entre 2010-

2011 respectivamente, com média inclinação até a antepraia de 5° (Figura 50). No 

ano de 2008, o perfil manteve-se com pequenas mudanças, somente observado 

um maior acúmulo no estirâncio no primeiro semestre e mais homogêneo durante 

o segundo semestre (OLIVEIRA, 2009), com granulometria variando de areia 

média a grossa nas zonas de berma e estirâncio e areia grossa a fina na 

antepraia. As variações verificadas no volume sedimentar obedeceu à de certa 

forma, a sazonalidade, o que é esperado para a região, contudo, com maiores 

índices erosivos que não existia nos estudos de (op. cit.) na área. 

 A praia foi classificada em seus estágios modais como em Terraço de 

Baixa-Mar e Barra Transversal, existindo a presença de outros estados modais 

intermediários em menor escala. A Barra Transversal se forma a partir de 

seqüências de acresção resultando em barras transversais inicialmente 

dissipativas alternando com a refletiva, da qual ocupa fortes correntes de retorno, 

sendo considerada a mais forte destes estágios (op. cit.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Mosaico de fotografias das mudanças na praia de Barro Preto. 
Fonte: Próprio autor, 2010 e 2011 e Oliveira, 2009. 
 

A praia do Iguape possuía um perfil de 145 m de extensão entre 2007-2008 

e passou a ter o mesmo perfil com 136 m entre 2010-2011, com uma inclinação 
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média de 6°, permanecendo bastante inclinado, quando o acúmulo de sedimentos 

na feição de berma se torna maior, acarretando numa escarpa de quase 1 m, 

onde o perfil vai se aplainando até a zona de antepraia (Figura 51). Quanto à 

classificação do grão, a berma teve predominância de areia média, no estirâncio 

variou entre fina e média e na antepraia variaram entre areias finas a médias.  

De acordo com Oliveira (2009), em sua pesquisa esta praia no segundo 

semestre do ano mostrou um perfil bem mais plano, com apenas 4,2º também na 

berma inferior, tão bem representados nos perfis. Neste caso, ocorreu diferente 

do perfil típico de tempestade e verão, ao observar uma inversão no processo de 

deposição e retirada, o que nos demais pontos a morfologia dos perfis comportou-

se com as características típicas de cada período. 

O estado modal desta praia foi do tipo Reflexivo e, em seguida, o estado 

Barra Transversal. Esse estado morfodinâmico presente na praia do Iguape 

condiz com as características do perfil, da declividade do terreno e o tipo de grão, 

gerando ondas expressivas causando erosão neste ponto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51: Mosaico de fotografias das mudanças na praia do Iguape de 2007-2012. 
Fonte: Próprio autor, 2010; 2011 e 2012, Oliveira, 2009 e Reportagem G1, 2012.   

 

A Prainha de Aquiraz é o lugar onde existe o maior fluxo de pessoas, 

devido à presença de uma estreita estrada que permite o acesso dos veículos à 

praia e também por agregar um grande número de barracas. O perfil desta praia 

apresentou uma extensão de 153 m entre 2007-2008 e 140 m entre 2010-2011, 
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com declividade média de 2,5º. A granulometria mostrou a predominância de 

areia média na berma, areia grossa no estirâncio e areia média a grossa na 

antepraia (Figura 52).  

Na classificação morfodinâmica da praia, esta passou por muitas 

alterações sendo classificada como reflexiva e barra transversal em alguns meses 

do primeiro semestre. A Praia de barra transversal é um dos tipos mais perigosos, 

uma vez que os bancos de areia rasos atraem as pessoas para a arrebentação, 

sendo que muitos banhistas não percebem que os lados são mais fundos, pois 

correntes de retorno. E no segundo semestre classificou-se como refletiva e 

Terraço de Baixa-Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Mosaico de fotografias das mudanças na Prainha.   
Fonte: Próprio autor, 2010 e 2011 e Moura, 2009. 
 

Este ponto passou por mudanças no seu perfil, onde visualizamos uma 

escarpa na zona de estirâncio de aproximadamente 1 m e identificamos a 

presença de cavas e bancos de areia na zona de antepraia. Houve neste período 

a predominância de sedimentos grossos. Outro fato verificado é ocupação dessa 

zona pelas barracas de praia que são fortemente atacadas nos períodos das 

maiores amplitudes de marés. 

A praia do Japão e a praia do Porto das dunas possuem uma instabilidade 

morfodinâmica acentuada devido se localizar numa área bastante ocupada e 

desordenada, tomando toda a zona de pós-praia. Assim a ação da maré é restrita 

em um perfil médio de 140 m de extensão entre 2007-2008 e 131 m entre 2010-
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2011, com declividade média de 4,6°, e deposição de sedimentos na zona de 

berma, que são retirados para a utilização na construção civil (Figura 53). No que 

diz respeito aos sedimentos predominou a presença de areia média a fina nas 

zonas de berma e estirâncio e de fina a muito fina na zona de antepraia. 

Nesse ponto, a zona de pós-praia encontra-se inteiramente ocupada até a 

praia e, com início da construção de dois resorts na planície de deflação da praia 

do Japão. A distância do início das construções ao estirâncio superior é apenas 

de 30 metros na praia do Porto das dunas. Nesta praia encontramos construções 

na faixa de praia, como por exemplo, os resorts e parques aquáticos, no caso, o 

Beach Park Resort. Neste ponto foi verificado um desequilíbrio maior do aporte 

sedimentar, com alternâncias de retirada maior que a deposição.  

A classificação dos estágios modais da praia do Japão foi de Terraço de 

baixa-mar e barra transversal no primeiro semestre, nos quais podem ocorrer 

correntes de retorno nas depressões dos bancos. Já no segundo semestre 

predominou a praia tipo reflexiva. As perdas e ganhos de material apresentou um 

caráter cíclico, caracterizando os perfis típicos de inverno e verão.  As maiores 

modificações ocorrem na antepraia que são marcadas pela existência de cavas e 

bancos arenosos. Já a praia do Porto das dunas classificou-se como banco e 

calha longitudinal para dissipativa, variando para estágios como banco e praia 

rítmicos e em cúspides e terraço de baixa-mar em alguns momentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 53: Mosaico de fotografias das mudanças na praia do Porto das dunas.   
Fonte: Próprio autor, 2010 e 2011 e Moura, 2009. 
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Pode-se colocar em discussão as diferenças morfológicas no ambiente de 

faixa de praia, mesmo este sendo menos ocupado do que o litoral de Caucaia. Ao 

longo do trabalho foram tratados aspectos específicos dos diversos setores 

costeiros existentes na área, ou e considerou-se necessário apresentar uma 

abordagem integrada destes aspectos, pois foi a partir dessa que obtivemos 

dados para a caracterização e classificação da área. 

Para Oliveira (2009), a configuração atual, da qual se apresenta, foi 

determinada por diversos episódios de flutuações do nível do mar de ordem 

climática, causando perturbações geológicas, que integralmente, desenharam 

feições, topografia do fundo marinho, formação de corpos hídricos que 

diversificam e compõem a zona costeira de Aquiraz. 

Com relação à dinâmica costeira da área, esta se encontra submetida a 

fortes pressões das diversas atividades humanas, que alteram de forma 

significativa a circulação dos elementos do sistema, aumentando a tendência de 

recuo da linha de costa, devido o uso inadequado da planície litorânea, bem como 

a ocupação da berma e dunas, alterando seu suporte sedimentar.    

 Para a manutenção dos perfis, principalmente os próximos a ocupações 

em ambientes que deveriam ser de proteção, é necessário o controle desta 

ocupação e a retirada das barracas localizadas na berma, o que dificulta a 

remobilização de areias pela ação eólica nos intervalos de preamar e baixamar. 
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8. NÍVEIS DE VULNERABILIDADE DA LINHA DE COSTA À EROSÃO  

 

Para realizar um estudo que valorize não apenas o setor econômico de 

uma área se faz necessário um gerenciamento costeiro que conheça o grau de 

vulnerabilidade do espaço que está sendo utilizado por atividades humanas e 

para urbanização.  Logo é muito importante definir o grau de vulnerabilidade, que 

está diretamente relacionado ao deslocamento da linha de costa, à estabilidade, 

aos processos hidrodinâmicos, morfodinâmicos e sedimentares, às intervenções 

humanas e ao grau de urbanização, resultando na definição de setores ou células 

costeiras. 

Dessa maneira, após identificarmos os tipos de uso e a densidade 

ocupacional da área e os aspectos físicos, morfodinâmicos e sedimentológicos 

abordados nos Capítulos 4, 5, 6 e 7 desta tese, pode-se estabelecer o grau de 

vulnerabilidade físico, social e a processos erosivos do litoral em análise através 

das metodologias explicadas no Capítulo 2. 

 

8.1 Indicadores de erosão costeira 

 

Nos resultados obtidos através dos indicadores de erosão costeira 

propostos por Souza, 1997 e 2001b; e Souza & Suguio, 2003, verificamos que o 

litoral de Caucaia se enquadrou em sete dos onze indicadores de erosão costeira 

analisados, tendo mais ênfase nos indicadores II, VI e VIII, que tratam da 

diminuição da largura da praia em toda sua extensão, ou mais acentuadamente 

em determinados locais dela, remoção das areias praiais por erosão costeira e 

déficit sedimentar extremamente negativo e construção e destruição de estruturas 

artificiais erguidas sobre os depósitos marinhos ou eólicos holocênicos que 

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

Já o litoral de Aquiraz também se enquadrou em sete dos onze indicadores 

de erosão costeira analisados, tendo mais ênfase nos indicadores II e VIII, que 

tratam da diminuição da largura da praia em toda sua extensão e da construção e 

destruição de estruturas artificiais erguidas sobre os depósitos marinhos ou 

eólicos holocênicos que bordejam a praia, a pós-praia, o estirâncio, a face 

litorânea e/ou a zona de surfe. 
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A Tabela 19 traduz resumidamente os indicadores de erosão que todas as 

praias em análise obtiveram durante os períodos de monitoramento.  

Tabela 19: Resumo dos indicadores de erosão costeira no litoral em estudo. Tais 
indicadores foram caracterizados no Capítulo 2 da tese. 
Fonte: Dados da pesquisa 2004-2012. 
 

Também analisamos o litoral de acordo com a metodologia proposta por 

Souza (1997,1999, 2001b); Dominguez (1999); e Souza & Suguio (2003), para se 

classificar a praia quanto as causas naturais e antrópicas, utilizando-se a relação 

de vinte itens que resumem os fatores naturais e antrópicos até hoje encontrados 

nas praias já analisadas divididos em: causas naturais da erosão costeira e seus 

efeitos e processos associados em treze fatores e causas antrópicas em sete 

fatores vide capítulo 2.  

A avaliação em conjunto desses fatores enquadrados no litoral de Caucaia 

e Aquiraz na Tabela 19, com os indicadores de erosão costeira abordados na 

Tabela 20, nos proporcionam uma fonte de dados que identifica os elementos 

condicionadores dos processos erosivos na área. Através desses dados podemos 

gerar mapas temáticos que identificam as áreas mais susceptíveis aos processos 

erosivos naturais e/ou antrópicos. 

 

 

INDICADORES DE EROSÃO COSTEIRA DO LITORAL DE CAUCAIA E 
AQUIRAZ 

Indicadores de erosão 
costeira 

(Souza, 1997, 2001b; 
Souza & Suguio, 2003) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE CAUCAIA 
PONTO 1-IPARANA X X X   X  X    
PONTO 2-PACHECO X X  X  X  X  X  
PONTO 3-ICARAÍ X X X   X  X  X  
PONTO 4-ICARAÍ X X  X  X  X  X  
PONTO 5-CUMBUCO  X X   X  X    
PONTO 6-CUMBUCO  X X         

PONTOS DE MONITORAMENTO DE AQUIRAZ 
PONTO 1-BARRO 
PRETO 

 X          

PONTO 2-BARRO 
PRETO 

 X X X  X  X    

PONTO 3-IGUAPE X X      X  X  
PONTO 4-PRAINHA  X      X  X  
PONTO 5-JAPÃO  X  X    X    
PONTO 6-PORTO DAS 
DUNAS 

X X X     X    
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 O litoral de Caucaia obteve um total de dezesseis indicadores divididos 

entre suas praias, obtendo uma média entre quatorze e oito pontos, caracterizado 

por um setor com elevado grau para processos erosivos nas praias de Iparana, 

Pacheco e Icaraí e alto grau para processos erosivos na praia co Cumbuco. 

Dentre eles se destacaram os indicadores 2, 9, 10, 12, 15, 17 e 20, que 

consideravam sua morfodinâmica; a predominância da erosão costeira sendo um 

dos principais efeitos da elevação do Nível do mar; o déficit sedimentar da praia 

causado pelo efeito dos processos erosivos; a implantação de estruturas rígidas 

ou flexíveis, paralelas ou transversais a costa para conter a erosão costeira; a 

exploração de areia de praias e dunas e o balanço sedimentar atual negativo 

decorrente de intervenções antrópicas. 

Já litoral de Aquiraz obteve um total de dezessete indicadores divididos 

entre suas praias, obtendo uma média entre dezessete e sete pontos, 

caracterizado por um setor de elevado grau para processos erosivos nas praias 

de Iguape, Prainha, Japão e Porto das dunas e médio grau para processos 

erosivos na praia do Barro Preto, dentre eles se destacaram os indicadores 2, 5, 

9, 10, 12, 14, 19 e 20, que consideravam sua morfodinâmica; os segmentos 

longos e retos da linha de costa que ocorrem erosão devido estes pouco 

permanecerem na praia por estarem em trânsito contínuo (by pass); a 

predominância da erosão costeira sendo um dos principais efeitos da elevação do 

NM; o déficit sedimentar da praia causado pelo efeito dos processos erosivos; a 

urbanização da orla com destruição de dunas e/ou impermeabilização de terraços 

marinhos; a conversão de manguezais, planícies fluviais e lagunares, e áreas 

inundadas em terrenos para urbanização e atividades antrópicas e a exploração 

de areia de praias e dunas e o balanço sedimentar atual negativo decorrente de 

intervenções antrópicas. 

Por meio do uso dos métodos diretos e indiretos e dos resultados dos 

indicadores de erosão costeira foi gerado o gráfico 41, que indica à classificação 

de riscos a erosão costeira e identificam as áreas mais susceptíveis aos 

processos erosivos naturais e/ou antrópicos, decorrentes principalmente da falta 

de ordenamento da zona costeira, na busca de criar alternativas de uso e 

ocupação da zona costeira para que seu gerenciamento se torne sustentável. 
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Gráfico 41: Risco a erosão costeira no litoral de Aquiraz e Caucaia. 
Fonte: Dados da pesquisa 2004-2012. 

 

8.2 Índice de vulnerabilidade a erosão costeira  

 

Para os resultados de vulnerabilidade a erosão costeira do litoral em 

causa, criou-se um banco de dados com a sistematização dos dados coletados 
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em campo em conjunto com os dados gerados em laboratório e, conjugado a 

estes foram utilizadas as metodologias de Dal Cin & Simeoni (1994); Souza & 

Suguio (2003); e Lins de Barros (2005), todas elas se encontram resumidas no 

capítulo 2 na tabela de Mallmann (2008). Através da metodologia de Dal Cin & 

Simeoni, (1994) e Lins de Barros (2005), a área em estudo apresentou os três graus 

de vulnerabilidade distribuídos nas praias monitoradas, conforme a representação 

da tabela 21.  

Tabela 21: Resumo da vulnerabilidade costeira associada o grau de urbanização e as 
intervenções antrópicas no litoral em estudo. 
Fonte: Dados da pesquisa 2004-2012. 
 
 

VULNERABILIDADE COSTEIRA ASSOCIADA O GRAU DE URBANIZAÇÃO E AS 
INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS (Dal Cin & Simeoni, 1994 e Lins de Barros, 2005) 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE CAUCAIA 
PONTO 1-IPARANA Vulnerabilidade alta caracterizada por ausência de pós-praia, 

estirâncio reduzido e com forte presença de estruturas de 
proteção. 

PONTO 2-PACHECO Vulnerabilidade alta caracterizada por ausência de pós-praia, 
estirâncio reduzido e com forte presença de estruturas de 
proteção. 

PONTO 3-ICARAÍ Vulnerabilidade alta caracterizada por ausência de pós-praia, 
estirâncio reduzido e com forte presença de estruturas de 
proteção. 

PONTO 4-ICARAÍ Vulnerabilidade alta caracterizada por ausência de pós-praia, 
estirâncio reduzido e com forte presença de estruturas de 
proteção. 

PONTO 5-CUMBUCO Vulnerabilidade média caracterizado por uma praia que 
apresenta uma frágil estabilidade, com obras de fixação no 
setor de pós-praia. 

PONTO 6-CUMBUCO Vulnerabilidade baixa caracterizado por pós-praia e estirâncio 
bem desenvolvidos e ausência de obras de contenção. 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE AQUIRAZ 
PONTO 1-BARRO PRETO Vulnerabilidade baixa caracterizado por pós-praia e estirâncio 

bem desenvolvidos e ausência de obras de contenção. 
PONTO 2-BARRO PRETO Vulnerabilidade baixa caracterizado por pós-praia e estirâncio 

bem desenvolvidos e ausência de obras de contenção. 
PONTO 3-IGUAPE Vulnerabilidade média caracterizado por uma praia que 

apresenta uma frágil estabilidade, com obras de fixação no 
setor de pós-praia. 

PONTO 4-PRAINHA Vulnerabilidade média caracterizado por uma praia que 
apresenta uma frágil estabilidade, com obras de fixação no 
setor de pós-praia. 

PONTO 5-JAPÃO Vulnerabilidade média caracterizado por uma praia que 
apresenta uma frágil estabilidade, com obras de fixação no 
setor de pós-praia. 

PONTO 6-PORTO DAS 
DUNAS 

Vulnerabilidade alta caracterizada por ausência de pós-praia, 
estirâncio reduzido e com forte presença de estruturas de 
proteção. 
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Com estes resultados obtidos e o Checklist para índice de vulnerabilidade 

da costa de Mallmann (2008), resumimos na Tabela 22 o Índice de 

Vulnerabilidade Parcial do litoral em estudo, através das cinco categorias: 

condições morfológicas, atributos naturais, influencia marinha, processos 

costeiros e influência antrópica. 

 

Tabela 22: Resumo dos índices de vulnerabilidade do litoral em estudo (IPVs) proposto 
por Mallmann, 2008.  
Fonte: Dados da pesquisa 2004-2012. 
 

Observamos que o processo de ocupação que se deu desde a década de 

1970 no litoral de Caucaia e as obras de proteção construídas no litoral de 

Fortaleza têm influenciado na sazonalidade natural de deposição e remoção de 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DO LITORAL DE CAUCAIA E AQUIRAZ - IPVS 
 

CHECKLIST PARA 
ÍNDICE DE 

VULNERABILIDADE 
DA COSTA 

(MALLMANN, 2008) 

 
Condições 

morfológicas 
 

 
Atributos 
naturais 

 

 
Influência 
marinha 

 

 
Processos 
costeiros 

 

 
Influência 
antrópica 

 

 
 
 
VULNERABILIDADE 

TOTAL 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE CAUCAIA 
PONTO 1-
IPARANA Alta Alta Alta Alta Alta ALTA – 90% 

PONTO 2-
PACHECO Alta Alta Alta Alta Alta ALTA – 95% 

PONTO 3-
ICARAÍ Alta Alta Alta Alta Alta ALTA – 95% 

PONTO 4-
ICARAÍ Alta Alta Alta Alta Alta ALTA – 95% 

PONTO 5-
CUMBUCO Alta Alta Média Alta Média ALTA – 65% 

PONTO 6-
CUMBUCO Média Média Média Alta Média MÉDIA – 80% 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE AQUIRAZ 
PONTO 1-
BARRO 
PRETO 

Baixa Média Baixa Média Baixa BAIXA – 60% 

PONTO 2-
BARRO 
PRETO 

Baixa Média Média Média Baixa MÉDIA – 60% 

PONTO 3-
IGUAPE Média Alta Média Média Média MÉDIA – 80% 

PONTO 4-
PRAINHA Alta Alta Média Alta Média ALTA – 60% 

PONTO 5-
JAPÃO Alta Alta Média Média Alta ALTA – 60% 

PONTO 6-
PORTO DAS 
DUNAS 

Alta Alta Média Alta Alta ALTA – 80% 
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sedimentos arenosos. Em consequência disso ocorreu novas formas de uso deste 

litoral não buscando alternativas de proteção das áreas com processos erosivos 

já instalados, o que acarretou em novas obras de proteção, agora no litoral de 

Caucaia. Este apresentou vulnerabilidade à erosão de média à alta na maior parte 

da área estudada. Vale ressaltar que o problema maior no local é a forma de uso 

e ocupação dos ambientes de interação entre a zona costeira, que resultou no 

desmatamento da vegetação e influenciou no “desequilíbrio” da dinâmica costeira 

alterando o aporte de sedimentos arenosos da área.  

Já em Aquiraz, verificou-se que o processo de ocupação que vem se 

intensificando, sem levar em consideração as zonas de by pass no litoral vem 

influenciando na sazonalidade natural de deposição e remoção de sedimentos 

arenosos. Este litoral está passando por um processo de valorização devido ainda 

possuir um aspecto tranquilo para moradia de pessoas de classe média a alta, 

mesmo estando muito próximo ao ambiente de bastante movimentação da capital 

Fortaleza. Este apresentou vulnerabilidade a erosão costeira de baixa à alta em 

toda sua extensão, tendo como problemática maior a especulação imobiliária que 

só visa o lucro sem se preocupar com os ecossistemas naturais, pois, proteger 

uma parte “fechada” de um ecossistema não é preservação, e sim processo de 

destruição a longo prazo. O grau de vulnerabilidade a erosão na área em análise 

pode ser observada no gráfico 42. 
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Gráfico 42: Vulnerabilidade a erosão costeira do litoral de Caucaia e Aquiraz. 
Fonte: Dados da pesquisa 2004-2012. 
 

 
Algumas das alternativas para aliviar a pressão causada pela ocupação 

seriam: impedir a expansão urbana em direção ao mar e às margens de rios para 

preservação das áreas de mangue, a preservação de áreas essenciais para 

manutenção natural da zona costeira, dentre outros. O gráfico sintetiza a 

vulnerabilidade do litoral em causa. 
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9. GEOPROCESSAMENTO APLICADO A ANÁLISE DA DINÂMICA, 

VULNERABILIDADE E EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA  

 

A presente pesquisa também utilizou o método indireto com o auxílio de 

imagens digitais dos satélites Landsat 7 ETM+ do ano de 2007, 2009 e 2011 e 

QUICKBIRD do ano de 2004 e 2009, georreferenciadas no datum horizontal SAD 

69 zona 24 Sul. Utilizando o software ArcGIS 9.3 e sua extensão, o Digital 

shoreline analysis system (DSAS 4.2), as imagens foram integradas e 

georreferenciadas na busca de avaliar o recuo da linha de costa e gerar 

informações sobre a vulnerabilidade a erosão da área.  

O DSAS trabalha gerando transectos ortogonais a uma linha de base 

determinada pelo operador em um espaçamento definido e calcula as taxas de 

mudanças através de métodos estatísticos distintos utilizando o tratamento de 

dados através do método de regressão linear (LRR). Foram gerados e 

enumerados 200 transectos perpendiculares com comprimento de 100 m e 

espaçados 300 metros paralelamente a partir de uma linha de base onshore 

(dentro da costa), sendo 100 transpectos para a costa de Caucaia e os outros 100 

transectos para a costa de Aquiraz, ambas com aproximadamente 30 km. 

O método LRR calcula as taxas de recuo de linha de costa através de 

regressão linear simples, considerando para tal os desvios existentes ao longo de 

cada linha de costa. Este é um método que utiliza conceitos estatísticos, onde 

todos os transectos são considerados para efeito de cálculo, cujos valores 

negativos apresentados representam as áreas onde pôde ser constatados índices 

de erosão, enquanto que os positivos expressam as tendências de deposição na 

área. 

A posição da linha de costa empregada para definir a posição da linha de 

costa coincide com a mudança de tonalidade nas areias da praia, o ambiente 

“molhado e escurecido” (zona de estirâncio), ou seja, coincide com o limite 

alcançado pela preamar de sizígia. 

 Por meio dos mapas 06 e 07, correspondentes ao litoral de Caucaia e de 

Aquiraz, pode-se constatar, na maioria dos transectos, uma forte tendência 

erosiva para a análise espacial dos últimos oito anos, indicada através de uma 

média geral de recuo na ordem de: 
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I  Litoral de Caucaia  

 

· Praia de Iparana: recuo de linha de costa alto, atingindo média de -2,25 

m/ano, acarretando no recuo de 18 m nos últimos oito anos; 

· Praia do Pacheco: recuo de linha de costa alto, atingindo média de -4,10 

m/ano, acarretando no recuo de aproximadamente 32,8 m nos últimos oito anos 

e, tendências de progradações pontuais de +0,90 m/ano; 

· Praia do Icaraí: recuo de linha de costa alto, atingindo média de -0,95 

m/ano, acarretando no recuo de 7,6 m nos últimos oito anos; 

· Praia do Cumbuco: recuo de linha de costa baixo, atingindo média de -0,35 

m/ano, acarretando no recuo de aproximadamente 2,8 m nos últimos oito anos; 

 

I  Litoral de Aquiraz 

 

· Praia do Barro Preto: recuo de linha de costa baixo, atingindo média de -

0,25 m/ano, acarretando no recuo de 2 m nos últimos oito anos e, tendências de 

progradações pontuais de +1,0 m/ano; 

· Praia do Iguape: recuo de linha de costa médio, atingindo média de -0,76 

m/ano, acarretando no recuo de 6,08 m nos últimos oito anos; 

· Prainha: recuo de linha de costa médio, atingindo média de -0,88 m/ano, 

acarretando no recuo de 7,04 m nos últimos oito anos; 

· Praia do Japão: recuo de linha de costa alto, atingindo média de -1,4 

m/ano, acarretando no recuo de 11,2 m nos últimos oito anos; 

· Praia do Porto das dunas: recuo de linha de costa alto, atingindo média de 

-1,2 m/ano, acarretando no recuo de 9,3 m nos últimos oito anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As planícies litorâneas aqui analisadas identificaram-se como ecossistemas 

frágeis e de dinamismo intenso, o que acarreta numa maior mudança da 

paisagem física da área. Todavia, as mesmas apresentam um forte índice quanto 

ao uso do seu solo, com diversas formas de ocupação, urbanização e densidade 

demográfica, principalmente, por se localizarem num espaço geográfico que vêm 

crescendo de forma acelerada por fazer parte da Região Metropolitana da capital 

Fortaleza. Tal fato demonstrou a necessidade de se caracterizar a área, 

requerendo-se estudos específicos para que por meio de uma projeção de médio 

a longo prazo, seu ordenamento seja feito de forma mais sustentável.  

Observou-se a importância da área para a sociedade e sua fragilidade 

perante as atividades humanas, devido esta pesquisa ter sido realizada com o 

auxílio de outros trabalhos na área in loco, dentro de um período de 

aproximadamente dez anos, entre os anos de 2004 e 2012. A área escolhida, o 

litoral dos municípios vizinhos de Fortaleza, mais especificamente o litoral dos 

municípios de Caucaia e Aquiraz, com o intuito de se compreender sua condição 

atual perante os processos erosivos e, através deste conhecimento, sugerir 

algumas soluções para minimizar os problemas encontrados e/ou os impactos 

futuros, pois os processos costeiros estão cada vez mais agressivos. 

De uma maneira geral, a zona costeira de ambos os municípios 

apresentou-se quase que em sua totalidade ocupada por infraestrutura 

urbanização e construções voltadas para o turismo, tendo em alguns pontos 

específicos, menor intensidade devido à distância da capital, a ambientes sem 

atrativos e a especulação imobiliária ainda não se inserir de forma ativa. 

A evolução populacional e urbana do litoral de Caucaia se deu de forma 

mais intensa e desordenada se comparada à ocupação atual de Aquiraz, mesmo 

este município sendo um dos mais antigos do estado. Foi atestado uma crescente 

tendência ao desenvolvimento e urbanização da área, dando destaque as praias 

da Tabuba e do Cumbuco em Caucaia e a praias do Porto das dunas, Japão, 

Prainha, Presídio e Iguape, em Aquiraz. Tal forma de crescimento vem 

modificando a paisagem costeira nos últimos anos, gerando um desordenamento 

do espaço e ausência de políticas públicas que priorizem a gestão ambiental. 
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Pode-se ressaltar aqui a falta dessas políticas públicas principalmente 

quando se aborda o tema Projeto Orla, pois ambos os municípios estudados não 

possuem projetos para gerir de forma preservativa o litoral, buscando-se apenas o 

desenvolvimento desenfreado do uso dos espaços naturais, sem uma fiscalização 

regular, ou um plano de manejo, para que estes ambientes ainda existam. A falta 

desse tipo de gestão ambiental é o que acarretou nos intensos processos 

erosivos da praia do Icaraí, que passou a ser revitalizada após a perda quase que 

total de sua faixa de praia. Assim como a praia do Iguape, que vêm passando por 

processos pontuais de erosão, mas que o governo não possui nenhum projeto de 

proteção de sua orla, deixando a mercê os moradores locais. 

Uma das problemáticas levantadas a respeito do ordenamento territorial do 

litoral em causa foi à questão da falta de fiscalização e monitoramento por parte 

do governo dos dois municípios estudados, das áreas consideradas de 

preservação com relação ao uso e ocupação do solo. Esta situação foi confirmada 

nas entrevistas com os moradores, usuários e empresas imobiliárias, ressaltando 

também a falta de infraestrutura urbana, como o saneamento básico e a coleta de 

lixo, o que foi constatado nas visitas a área de campo, pelo acúmulo de lixo na 

faixa de praia e ambientes aquáticos. 

Quanto as características físicas da área, pode-se verificar que os aspectos 

oceanográficos foram observados por meio das marés, ondas e correntes e 

tiveram como resultado amplitudes de marés mensais com máximas de 3,1 m e 

mínimas de 2,3 m. Em Caucaia as ondas variaram de 0,60 m a 2,10 m e em 

Aquiraz apresentaram variação de 1,5 m e 0,50 m, com direções E, ENE e ESSE 

e predominância de ondas do tipo sea. A incidência de ataque de ondas do tipo 

swell nesta costa ocorreu principalmente nos períodos de conjunção de marés de 

maior amplitude com ventos de maior intensidade, resultando numa maior 

remoção de sedimentos para a zona de antepraia ou a jusante da área, além de 

setores de barracas e casas destruídos pela força destas ondas. 

Os aspectos climáticos apresentaram como característica principal uma 

pluviometria tropical do tipo semiárido, com duas estações bem diferenciadas, 

sendo uma com precipitações curtas, que ocorre no primeiro semestre do ano e 

outra com estiagem prolongada, no caso, no segundo semestre do ano, com 

variação anual da pluviometria controlada pelo movimento da ZCIT. Essa 

mudança quanto a quantidade de chuva e/ou a intensidade dos ventos no litoral 
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influenciaram na dinâmica da remoção e/ou acresção de sedimentos na área de 

estudo, cujo sistema se tornou mais de perda do que de acúmulo de sedimentos. 

Os municípios analisados, do ponto de vista geológico, foram identificados 

quatro unidades litoestatigráficas: Formação Barreiras, Complexo Cristalino, 

Depósitos Eólicos e Depósitos Aluviais. Toda a área sedimentar fica situada na 

região setentrional do município, cobrindo inclusive a área litorânea. A 

geomorfologia da área acha-se compartimentada em quatro unidades 

geoambientais do litoral onde se encontram: Planície Litorânea; Campo de Dunas; 

Tabuleiros Litorâneos e Depressão Sertaneja, em menor expressividade.  

Com relação à dinâmica costeira a qual é submetida à área, esta sofre 

fortes pressões das diversas atividades humanas, tendo como destaque o turismo 

e a urbanização, que alteraram de forma significativa a circulação dos elementos 

do sistema, aumentando a tendência de recuo da linha de costa, devido o uso 

inadequado da planície litorânea, bem como a ocupação da feição de berma e 

dunas, que alteram o suporte sedimentar do local, com a diminuição da interação 

dos geofácies faixa de praia – dunas móveis. 

Dentro dessa dimensão dos processos costeiros verificou-se que a faixa de 

praia se apresentou relativamente em desequilíbrio e curta no litoral de Caucaia, 

diferente da do litoral de Aquiraz que foi caracterizada como mais extensa e 

“equilibrada”, ressaltando que as praias com processos erosivos mais intensos 

obtiveram as menores extensões de faixas praiais, tendo setores com apenas 30 

m de praia em período de baixamar.  

A zona de pós-praia foi constituída por areia média, cujos sub-setores onde 

ocorreram escarpas na feição de berma mostraram-se com mais acresção do que 

diminuição do aporte de material sedimentar. No entanto, a feição de escarpa 

caracteriza ambientes com indícios de erosão, no qual a feição da berma se torna 

quase que inexistente. Destaca-se que a zona de pós-praia de todo o litoral 

analisado demonstrou crescente urbanização, principalmente com construção de 

resorts, que são espaços mais atrativos para o turismo internacional.  

A zona de estirâncio foi o setor que apresentou as maiores variações 

morfológicas, tendo ocorrido um predomínio do estágio de erosão sobre o de 

deposição, com uma composição granulométrica variando de fina a grossa em 

diferentes períodos de sazonalidade e declividade variando de 0,2° a 17,13°. Este 

ambiente por se tornar menos expressivo devido o avanço do mar no período de 
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preamar passou a interagir de forma direta com a antepraia, pois, em certos 

períodos de monitoramento, a zona de estirâncio deixou de existir por permanecer 

na maioria das vezes abaixo no nível da água do mar. 

A zona de antepraia indicou em ambos litorais a retirada de sedimentos e 

movimentação das cavas e bancos de areia dependendo do semestre do ano e 

com uma variação textural desde areia muito fina até grossa. No entanto, no litoral 

da Caucaia, observou-se uma maior movimentação de sedimentos devido a 

incidência das ondas no local, com a identificação de áreas com correntes de 

retorno e a presença de beachrocks. 

O estudo da linha d’água e do monitoramento de perfis perpendiculares a 

linha da costa foram utilizados para a análise das variações da linha de costa em 

curto prazo e para variações cíclicas (sazonais). Estes foram realizados entre 

2004-2006, 2007-2008 e 2010-2011 mostraram que nem sempre ocorre uma 

sazonalidade deposicional no perfil de verão e erosivo no perfil de inverno, em 

termo universal, e que fatores morfodinâmicos, hidrodinâmicos, sedimentológicos 

e antrópicos, com destaque as construções nos setores de pós-praia e estirâncio, 

podem, também, controlar a morfologia de uma determinada praia. 

Com relação às taxas de sedimentos transportados, observou-se que os 

maiores volumes mensais foram transportados entre os meses de setembro e 

novembro nas praias de Iparana e Pacheco e os menores volumes mensais foram 

transportados em janeiro na praia do Cumbuco em Caucaia. Na praia do Icaraí a 

retirada de sedimentos permaneceu constante durante todo o ano, mas já 

observa-se uma mudança da dinâmica local devido a presença do bag wall 

construído nesse setor da costa. Já em Aquiraz, os maiores volumes mensais 

foram transportados entre os meses de novembro e Janeiro, devido à maior 

capacidade de transporte da corrente longitudinal e maior contribuição dos 

depósitos eólicos para a alimentação da mesma em quase todo o setor oeste da 

costa. Os menores valores mensais registrados ocorreram no mês de maio.  

Os estados modais do litoral de Caucaia caracterizaram-se por praias de 

tendência a estágios intermediários, obtendo em certos períodos do ano perfis de 

ambientes reflexivos na praia de Iparana e perfis dissipativos nas praias de 

Pacheco e Icaraí. Em Aquiraz os estágios modais também caracterizaram-se por 

praias de tendência a estágios intermediários, obtendo em certos períodos do ano 

perfis de ambientes reflexivos apenas na praia do Iguape. Vale ressaltar que as 
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praias intermediárias são as mais susceptíveis a processos erosivos, o que 

constata a potencialidade da área a intensos fatores físico que a torna vulnerável. 

Segundo os dados obtidos na análise morfoscópica os sedimentos de 

ambientes dunares eram opacos, sendo em Aquiraz cerca de 66% e 77 % e em 

Caucaia de 87% e 81%, havendo uma ocorrência entre 23% e 32% em Aquiraz e 

13% e 19% em Caucaia de sedimentos brilhantes, sugerindo assim a presença de 

material de que antes era transportado em ambientes aquosos. Já por meio dos 

sedimentos praiais, mais especificamente, os da zona de antepraia, foi constatado 

que existe interação entre ambientes de transportes eólicos e subaquáticos, 

devido à presença de aproximadamente 41% e 37% em Aquiraz e 17% e 19% em 

Caucaia de sedimentos pouco esféricos e com tonalidade opaca. 

O litoral de Caucaia apresentou vulnerabilidade à erosão de média à alta 

tendo como problema maior no local as formas de uso e ocupação dos ambientes 

de interação entre a zona costeira, que resultou no desmatamento da vegetação e 

influenciou no “desequilíbrio” da dinâmica costeira alterando o aporte de 

sedimentos arenosos da área, enquanto que em Aquiraz foi de baixa à alta em 

toda sua extensão, tendo como problemática maior a especulação imobiliária que 

só visa o lucro sem se preocupar com os ecossistemas naturais, pois, proteger 

uma parte “fechada” de um ecossistema não é preservação, e sim processo de 

destruição a longo prazo. 

Dessa forma pode-se dizer que o município de Caucaia se torna mais 

vulnerável por ainda sofrer com as formas de uso e as obras instaladas nas praias 

de Fortaleza. Contudo, mesmo o município de Aquiraz não possuindo uma cidade 

urbana como Fortaleza a sua jusante, o mesmo também vem sofrendo com as 

barragens de seus rios e as ocupações em ambientes de dunas, pois o que antes 

supria o aporte sedimentar da praia presentemente vem sendo aprisionado pelas 

formas atuantes do homem neste ambiente. 

Por meio de todos os resultados integrados dando subsídio para confirmar 

que a urbanização também influencia nos processos erosivos e, com base no 

programa DSAS 4.2 constatou-se que ocorre recuo da linha de costa em todo o 

litoral analisado, com taxas de -2,25 m/ano na praia de Iparana; -4,10 m/ano na 

praia do Pacheco; -0,95 m/ano na praia do Icaraí; 0,35 m/ano na praia do 

Cumbuco; de -0,25 m/ano PA praia do Barro Preto; -0,76 m/ano na praia do 
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Icaraí; -0,88 m/ano na Prainha; -1,4 m/ano na praia do Japão e -1,2 m/ano na 

praia do Porto das dunas. 

O conhecimento das taxas de recuo e progradação da linha de costa são 

importantes, pois auxiliarão no estabelecimento de espaços para ocupação e 

espaços “vazios” para preservação do ambiente, permitindo qualificar e quantificar 

o comportamento da dinâmica costeira e o tempo de rentabilidade das 

construções em áreas de moradia, lazer ou turismo localizadas na orla costeira. 

Ressalta-se que o conhecimento destas taxas também gera informações que 

auxiliam no fluxo de pessoas e bens, demonstrando a taxa de desenvolvimento 

da área, constituindo-se numa ferramenta prática para o planejamento ambiental 

da zona costeira. 

Diante do que foi exposto nos resultados verificamos que as condições de 

recuo da linha costa e diminuição do suprimento sedimentar, discutidas nesta 

pesquisa, não estão relacionadas apenas com as mudanças no nível do mar, 

mais, sobretudo com a evolução da ocupação se contrapondo com os ambientes 

da dinâmica costeira da área. 

O uso de diversas metodologias para um maior conhecimento dos 

elementos condicionantes da costa e a realização de métodos diretos e indiretos 

destinados para uma mesma finalidade deram um aprofundamento nos resultados 

desta pesquisa, detalhando-os, tornando a individualidade de todas as praias da 

área analisada um elemento chave para se entender a dinâmica da linha de 

costa, demonstrando que, tais metodologias e métodos usados em conjunto, 

proporcionam uma visão mais integrada dos estudos feitos na planície litorânea, 

motivando melhores subsídios para que o gerenciamento costeiro seja ordenado 

e sustentável. 
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