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1 Objetivos
O trabalho tem como principal proposta analisar e comparar, por meio da aplicação
doSistema de Modelagem Costeira do Brasil (SMC-Brasil) (IH-CANTABRIA, 2013),
a evolução decadal das taxas médias anuais do TLS, obtidas por meio de três
reconhecidas equações (CERC (USACE, 1984); KAMPHUIS (1991); e BAYRAM et
al. (2007), aplicadas para o cálculo da carga total de sedimento característico da
zona de surfe. O estudo se aplica a uma região definida por praias com diferentes
graus de urbanização, localizadas no litoral sul de natal, RN, Brasil (Figura 1)..
Figura 2. Parâmetros de onda característicos do ponto DOW e as malhas de propagação confeccionadas a partir
dessas informações.

De forma geral, para as três equações aplicadas, foram obtidas variações das taxas
de TLS interdecadais semelhantes, com uma diminuição dessa taxa da década de 50
a década de 70, seguido de um aumento até a década de 00 (Figura 3 a 5). Dentre
as equações empregadas, Bayram et al. (2007) resultou nos maiores valores de TLS
anual médio, seguido da equação de Kamphuis (1999). Para alguns setores do litoral,
coincidentemente a partir da década de 80 foram iniciados os processos de
urbanização. Estudos desenvolvidos anteriormente na região constatarão indicativos
de problemas erosivos, principalmente relacionados à retração da linha de costa (DA
SILVA et al., 2013; BUSMAN et al., 2014).

Figura 1. Localização do litoral estudado (Natal/ Rio grande do Norte/ Brasil) e
perfis transversais de praia.

Figura 3. Análise decadal do transporte longitudinal de sedimento obtido para o perfil 5 por meio das equações (a)
CERC (USACE, 1984), (b) Kamphuis (1999) e (c) Bayram et al (2007).

2 Metodologia

Figura 4. Análise decadal do transporte longitudinal de sedimento obtido para o perfil 11 por meio das equações (a)
CERC (USACE, 1984), (b) Kamphuis (1999) e (c) Bayram et al (2007).

Figura 5. Análise decadal do transporte longitudinal de sedimento obtido para o perfil 15 por meio das equações (a)
CERC (USACE, 1984), (b) Kamphuis (1999) e (c) Bayram et al (2007).

4 Conclusão
Para o setor de estudo, verifica-se uma diminuição da carga sedimentar entre as
década de 50 a 70 , seguido de um aumento até a década de 00. O transporte no
sentido S-N é dominante, e a equação de Bayram et al. estimou as maiores taxas.
As altas cargas de TLS decorrentes na área de estudo também são verificadas em
décadas passadas, o que confirma a ocorrência natural desse fenômeno.
5 Referências
3 Resultados e Discussão

Araújo (2015) definiu que para esse trecho do litoral estudado, o ponto DOW
(Figuea 2) de coordenadas (Lat. -5.877°; Long. 35.03°), localizado em cota
batimétrica de 19,4 metros, é o mais representativo. Na Tabela 1 se encontram
apresentadas as principais informações de parâmetros de onda características
desse ponto.
Tabela 1. Parâmetros de onda característicos do ponto DOW
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