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Resumo

Este artigo apresenta a gestão de praias existente no Brasil e seus instrumentos, propondo a discussão do tema e a superação de alguns 
desafios. O Brasil conta com uma grande linha de costa e muitas praias. As praias são Bens de Uso Comum do Povo, sendo espaços 
públicos onde o direito de ir e vir deve estar sempre garantido, áreas que podem ser utilizadas por todos em igualdade de condições. 
No entanto, percebe-se que no Brasil existe uma sobreposição de competências na gestão das praias, levando a possíveis conflitos e uma 
gestão ineficiente. Mesmo instrumentos desenhados para a gestão de praias no Brasil, como é o caso do Projeto Orla - instrumento 
governamental, e do Programa Bandeira Azul - instrumento de iniciativa não-governamental, se demonstram de difícil aplicação devido a 
falta de base institucional/administrativa no Brasil, além da falta de apoio financeiro. Apresenta-se o caso da Espanha e sua Lei de Costas, 
como diretrizes que podem levar a uma melhor reflexão das mudanças necessárias no Brasil para que se alcance uma gestão de praias 
eficiente e democrática. A aceitação da necessidade de organização dos usos e atividades nas praias brasileiras é urgente. Também é urgente 
a aceitação de que existe sobreposição de competências, que podem gerar conflitos e que a gestão de praias deve ser compartilhada entre 
os múltiplos órgãos e, inclusive, usuários, aplicando-se um processo de governança.

Palavras-chave: Sobreposição de Competências, Gestão Costeira, Projeto Orla, Bandeira Azul.

AbstrAct

This article presents beach management in Brazil and its tools. It intends to discuss the issue and possible guidelines to a better management. 
Brazil has a long coastline and many beaches, of many kinds too. All Brazilian beaches are public places and everyone has the right to come and 
go. This right should always be guaranteed, letting theses areas available for everyone on equal terms. However, it is noticed that in Brazil there 
is an overlap of administrations in the management of beaches, leading to possible conflicts and inefficient management, as well as private use 
of the public space. Many challenges are presented to beach management in Brazil such as: land ownership, tourism and urban projects control, 
beach bars and restaurants regulation, accessibility, biodiversity conservation, cultural aspects maintenance, erosion process control, among others. 
A part of that Brazilian legislation do not take in account sand dunes as part of the beaches, leading to a fragmented management of beach 
ecosystems. Even tools designed for beach and shoreline management in Brazil, such as Projeto Orla - a governmental project, and Blue Flag 
Programme - an instrument of non-governmental initiative, demonstrate to be of difficult implementation due to the lack of a solid institutional 
and administrative basis and lack of financial support as well. As an example it is presented the case of Spain and its Coast Act dated of 1988. 
As the Spanish Coast Act define beach as a public space as well, it could provide some guidelines for Brazil. It is discussed some aspects of the 
Spanish Coast Act and their parallel with the Brazilian norms. It is exposed the need of legislation improvement in order to achieve efficient and 
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1.  APResentAção 

Este artigo pretende trazer à discussão a gestão de praias 
existente no Brasil e seus instrumentos, propondo possíveis 
diretrizes, principalmente no que tange àquelas praias nas 
quais predomina o uso turístico e de lazer. 

O artigo inicia-se com uma breve introdução sobre 
as praias e seu caráter público, para logo após discorrer 
sobre as sobreposições legais e administrativas que incidem 
sobre às praias. Levanta-se também a necessidade de um 
maior conhecimento da dinâmica de cada praia para um 
planejamento de ocupação ordenada e os usos e atividades 
desenvolvidas nas praias. O trabalho aponta instrumentos 
aplicáveis à gestão de praias no Brasil, de caráter  
governamental e não-governamental, assim como apresenta 
como exemplo o caso da Lei de Costas da Espanha. Finaliza-
se o artigo com uma discussão sobre os temas levantados e 
apresentando-se algumas diretrizes para uma gestão eficiente 
de praias no Brasil. 

2.  IntRodução

O Brasil conta com aproximadamente 10.800 km de 
linha de costa, sendo que as praias cobrem 82.778 hectares, 
correspondendo a aproximadamente 2% de todos os 
ecossistemas costeiros brasileiros (MMA, 2010). A beleza 
das praias e a presença do sol constante em algumas regiões 
do país colaboram para que o Brasil se firme como destino 
turístico de sol e praia para a comunidade local, turistas 
nacionais e internacionais. Este segmento do turismo é 
responsável por geração de emprego, renda e riquezas, como 
no caso da Espanha em que o turismo balnear é responsável 
por 74% dos turistas estrangeiros e por mais de 10% do PIB 
deste país (Yepes, 1998, apud Silva & Vaz, 2012). 

O turismo, aliado a assentamentos urbanos, indústrias, 
exploração de recursos naturais, entre outras atividades, são 
vetores responsáveis pelo aceleramento do processo de uso, 
ocupação e degradação da zona costeira e das praias (Harvey 
& Caton, 2003). Por outro lado, as áreas litorâneas dependem 
fundamentalmente de sua qualidade ambiental, e de gestão 
responsável, para continuar a oferecer um ambiente de 
qualidade e sustentável para as diversas atividades, capaz de 
trazer melhorias sociais, econômicas e ecológicas para a zona 
costeira, minimizando riscos à população (MTur, 2010).  

No Brasil, as praias são Bens de Uso Comum do Povo – 
espaços públicos onde o direito de ir e vir deve estar sempre 
garantido, sendo áreas que podem ser utilizadas por todos 
em igualdade de condições (MMA, 2006). Pela legislação 
brasileira praia é a “área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subsequente 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 
outro ecossistema”, sendo um “bem comum do povo com acesso 
livre e franco” (Presidência da República, 1988).

Assim, praias são regiões de uso democrático e acesso livre a 
todos os brasileiros, nas quais os usos e atividades devem estar 
regulamentados e fiscalizados. No entanto, a gestão de praias 
apresenta diversos desafios, como destacado pelo Projeto 
Orla (MMA, 2006): regularização fundiária, ordenamento 
dos empreendimentos turísticos e de projetos urbanísticos, 
ordenamento de barracas/quiosques de praia, manutenção 
da acessibilidade à praia, conservação de biodiversidade e 
de culturas tradicionais, minimização de processos erosivos; 
entre outros, demonstrando que nem sempre as atividades 
desenvolvidas nas praias são devidamente ordenadas. Além 
disso, as praias tem o potencial de serem um dos primeiros 
ambientes a sofrer as consequências das mudanças climáticas, 
tais como a combinação da elevação do nível do mar com 
eventos climáticos extremos mais frequentes e rigorosos. 

Atualmente a boa gestão de praias e o direito de usufruir 
deste espaço não são sempre observados no litoral do Brasil. 
As iniciativas de gestão deste espaço não correspondem 
ao crescente uso, aos desafios eminentes das mudanças 
climáticas, à necessidade de acesso livre por todos, nem à 
necessidade de conservação da biodiversidade e da livre ação 
da dinâmica costeira.

2.1. Gestão de Praias e Competências

Na Carta Magna do Brasil, o Artigo 20 dita que as praias 
marítimas são bens da União, assim como o Mar Territorial 
e os Terrenos de Marinha1 e seus acrescidos (Senado Federal, 
1988). Sendo assim, o que se chama de praia, para fins de 
ócio e lazer, são bens da união. Ainda, a Constituição Federal 
declara que a Zona Costeira é Patrimônio Nacional. Uma vez 
que a Zona Costeira no Brasil é constituída principalmente 
pelos municípios confrontantes ao mar e 12 milhas náuticas 
na parte terrestre, as praias marítimas também são Patrimônio 
Nacional. Não obstante, diferente de outros Bens da União, 
as praias também são bens de uso comum do povo, sendo, 
segundo o Código Civil brasileiro, inalienáveis (Presidência 
da República, 2002), ou seja, não podendo ser transmitidas 
ou vendidas. 

1 - Segundo a Lei 9.760 de 1946, os Terrenos de Marinha são bens da 
União e são localizados na faixa de terra com 33 metros em direção a 
terra, contada a partir da linha da preamar média de 1831, adjacente ao 
mar, rios e lagoas, no continente ou em ilhas, sempre que se fizer sentir a 
oscilação da maré.  

democratic management of beaches. In general terms Brazil should guarantee free access to all beaches and introduce more efficient beach rules. 
It could also be good to initiate a beach classification and certification scheme, including water and sand quality. The acceptance of the need of 
controlling uses and activities on the Brazilian coastline is urgent and the acknowledgment that there is an overlapping of responsibilities also 
represents a priority, which can lead to conflicts. The management of  the beaches should be shared among multiple structures and users, applying 
a governance process.

Keywords: Public Administration Conflict, Coastal management, Orla Project, Blue Flag. 
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Segundo as normas brasileiras, o órgão competente 
para a gestão dos bens da União, nos quais se inserem as 
praias e Terrenos de Marinha, é a Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU), do Ministério do Planejamento. Uma das 
competências da SPU é justamente disciplinar a utilização 
de bens de uso comum do povo, adotando as providências 
necessárias à fiscalização de seu uso (SPU, 2012). 

Apesar de constar como competência da SPU a gestão 
e fiscalização das praias, na grande maioria das vezes tais 
atividades são exercidas pelo poder municipal. Na tabela 1 
se apresenta as diferentes áreas da orla, usos predominantes 
(público ou privado) e, por fim, a esfera governamental 
de gestão, demonstrando os conflitos e sobreposições de 
competência nesta estreita faixa (Tabela 1). Ressalta-se que 
orla é definida aqui como unidade geográfica inserida na Zona 
Costeira delimitada pela faixa de interface entre a terra firme e 
o mar (MMA, 2006).

diferentes instrumentos de planejamento e ordenamento 
costeiro e marinho, tais como o Plano Diretor, Zoneamento 
Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC), Plano de Gestão da 
Zona Costeira (PGZC), Projeto Orla (Figura 1 e Tabela 2).

Áreas da praia 
(do mar para a 
terra)

usos predominantes Competência de 
Gestão

Mar Público (com 
autorizações a usos 
privados)

União

Praia Público (com 
autorizações de usos 
esporádico a privados)

União, Prefeitura

33 metros / 
Terrenos de 
Marinha

Público (com destinação 
de uso público ou 
privado sob diferentes 
regimes: permissão 
de uso e concessão 
de direito real de uso 
resolúvel, locação, 
arrendamento, 
alienação, ocupação, 
cessão e aforamento)

União, Prefeitura

Após 33 metros Privado (com áreas 
públicas como praças e 
ruas)

Prefeitura

Fonte: elaboração própria. 
Source: Elaborated by the author

tabela 1. Esferas governamentais com competências nas diferentes 
regiões das praias.
table 1. Beach regions and public management. 

Percebe-se que no âmbito da orla aparecem duas 
competências administrativas mais marcantes – União e 
Município. O governo estadual atua mais fortemente na 
Comissão Técnica do Projeto Orla e contratação de serviços 
como os guarda-vidas, em alguns estados.  Destaca-se, 
assim, o potencial conflito de competências entre diferentes 
níveis de governo, o que também acaba por ser expresso nos 

Instrumentos de 
planejamento e Gestão

escalas da Administração 

Governo 
Federal

Governo 
estadual

Governo 
Local

Plano Diretor Municipal X
ZEEC/PGZC Municipal X X
Projeto Orla X X X

Figura 1. Perfil de orla, instrumentos e competências.
Figure 1. Coastal profile, tools and public administration.

Fonte: modificação de figura do Manual de Fundamentos para Gestão 
Integrada - Projeto Orla (MMA, 2006 pg.28).
Source: modified from Manual for Integrated Management Basics - Projeto 
Orla (MMA, 2006 pg.28).

Fonte: Elaboração própria
Source: Elaborated by the author.
X = quando a competência da administração pública incide diretamente 
sobre o instrumento. 
X= when the public administration focuses directly on the instrument

tabela 2. Competências de diferentes escalas da administração 
nos diferentes instrumentos de planejamento e gestão da orla 
marítima
table 2. Administration levels and planning and management 
tools. 

Instrumentos de planejamento e gestão, definidos como 
tal por legislação específica, muitas vezes tem influência na 
mesma área. Ao analisar as Tabelas 1 e 2 e a Figura 1 percebe-
se que existe uma sobreposição de órgãos e instrumentos de 
planejamento e gestão na orla, principalmente na área de 
praia propriamente dita (faixa de areia) e nos terrenos de 
marinha. Por exemplo, o Zoneamento Ecológico Econômico 
Costeiro (ZEEC) e o Plano de Gestão da Zona Costeira 
(PGZC) do município, instrumentos do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro, tem incidência na mesma área que 
o Plano Diretor. Da mesma forma, o Projeto Orla, outro 
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instrumento do gerenciamento costeiro no Brasil, tem como 
objetivo o planejamento participativo de áreas da união e 
áreas de competência do município, também já regida pelo 
Plano Diretor. Esta sobreposição pode levar a conflitos 
de competência o que, por sua vez, pode permitir o vazio 
administrativo. 

Ressalta-se, no entanto, que o instrumento, no contexto 
da gestão costeira no Brasil, que tem o objetivo de planejar 
os usos da praia é o Projeto de Gestão Integrada da Orla 
Marítima  - Projeto Orla. 

Além da sobreposição entre os diferentes instrumentos de 
planejamento e gestão de orla e praia no Brasil, os mesmos 
nem sempre são implementados com o devido processo 
participativo. Todos os instrumentos de planejamento 
aqui apresentados pressupõem participação no seu 
desenvolvimento. Esta pressuposição normalmente está 
descrita nas normas que estabelecem estes instrumentos. 
No entanto, somente o Projeto Orla tem no escopo de 
sua metodologia, estabelecida formalmente, a maneira 
de como se deve dar esta participação, indo além de uma 
vaga recomendação. Desta maneira ao se avaliar os níveis 
de participação em cada instrumento, tendo como base 
as normas que os instituem, somente o Projeto Orla foi 
considerado como tendo um processo participativo de 
nível médio (Tabela 3). A participação em nível avançado 
pressuporia uma escala de maior controle cidadão (Arnstein, 
1969), o que não ocorre em nenhum instrumento de gestão 
da zona costeira no Brasil.

Sendo a praia um lugar de usos múltiplos, é também um 
lugar de conflitos de interesses e usos (Williams & Micallef, 
2011). Sendo assim, a gestão deste espaço deve levar em 
consideração as opiniões e necessidades dos diversos atores 
e segmentos representados na praia. Decisões unilaterais e 
de cunho tecnicista podem não dar resultado prático, pois a 
implantação das mesmas dependerá diretamente da percepção 
e comportamento dos usuários. Uma vez incluídos todos os 
usuários em processos de gestão participativa, as decisões 
tendem a ser tomadas com maior conhecimento da causa 
e as ações necessárias poderão ser implementadas com mais 
propriedade. 

Para que o processo participativo na tomada de decisões seja 
real e eficaz, os diferentes atores devem conhecer o ambiente 
que está sendo ordenado e as normas existentes. Segundo 
Williams & Micallef (2011), a pouca consciência e educação 
ambiental, assim como o desconhecimento ou desrespeito da 
legislação aplicável às praias, podem prejudicar a boa gestão 
deste ambiente. Da mesma forma, a falta de coordenação 
e cooperação entre os diferentes segmentos governamentais 
e não governamentais, leva à gestão inadequada da zona 
costeira, e por consequência das praias (Barragán, 2003). 

2.2. Conhecer para fazer a gestão – condição essencial

Para que uma praia tenha uma gestão responsável, seus 
aspectos físicos e naturais devem ser conhecidos (Williams 
& Micallef, 2011). Praias diferentes possuem diferentes 
dinâmicas de balanço sedimentar, propensão a processos 
erosivos, diferentes tipos de ondas, incidências de correntes, 
representando maiores ou menores riscos aos usuários, além 
de uma fragilidade ambiental maior ou menor (ex.: presença 
ou ausência de fauna e flora). Segundo Bird (1996, apud 
Williams & Micallef, 2011), pelo menos 70% das praias 
em todo o mundo sofrem algum tipo de processo erosivo. 
Então, conhecer a praia a qual se pretende ordenar, evitando-
se acentuar estes processos de erosão, por exemplo, é uma 
precaução necessária. 

Contudo, nem sempre as ocupações humanas e o 
planejamento das mesmas se atêm às condições naturais das 
praias. Devido a natureza dinâmica das praias e sua estreita 
relação com os ambientes adjacentes, resulta infrutífero falar 
de gestão de praias sem falar de gestão da orla. No entanto, 
apesar de todo o conhecimento já existente de dinâmica praial 
e de áreas de riscos à erosão e inundação, o planejamento de 
ocupação das áreas adjacentes às praias parece não levar estas 
questões em consideração. Assim, planeja-se cidades praianas, 
sem se atentar para a questão que o meio físico-natural limita 
as diferentes tipologias de ocupação, ou ainda, em que em 
certas áreas a ocupação humana não deveria ocorrer. Ariza 
(2012) chama a atenção para a falta de gestão integrada das 
praias e ecossistemas adjacentes, pois esta falta pode levar à 

níveis de Participação

Instrumento Processo participativo 
incipiente

Processo participativo 
médio

Processo participativo 
avançado

Plano diretor X
ZeeCm/
PGZC municipal X

Projeto orla X

tabela 3. Níveis de participação pública nos diferentes instrumentos de planejamento e 
ordenamento, em âmbito local, de influência nas praias. 
table 3. Public participation levels at local planning instruments affecting beaches.

Fonte: Elaboração própria 
Source: Elaborated by the author
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necessidade de desenvolvimento de obras de engenharia de 
proteção à costa, engordamento de praia, que implicam em 
custos não desejáveis e que são pagos pela coletividade. 

Por esta razão, e na tentativa de ordenar o uso das 
orlas, alguns países possuem normas que regulamentam as 
ocupações nestas áreas (ex: Lei de Costas, Jefatura del Estado/
Espanha, 1988). Nestes casos, a ocupação humana não é 
permitida em áreas de risco, ou, como no caso da Espanha, 
em áreas de Domínio Público Marítimo-Terrestre.

Assim, a discussão de uma zona de exclusão à ocupação 
humana, com relação a riscos costeiros, poderia não passar 
somente por parâmetros métricos arbitrários, por exemplo, 
300 metros em ecossistema de restinga (CONAMA, 2002). 
A determinação de zonas de exclusão à ocupação deve ser 
clara e deve ser levado em consideração questões como: que 
tipo de ambiente se apresenta? qual a posição da praia frente 
às correntes e marés? qual o risco erosivo e/ou de inundação 
existente? qual o risco para os assentamentos humanos?

Esta análise baseada em ambientes, ecossistemas costeiros 
e suas dinâmicas leva a algumas vantagens. Por um lado, 
estipula-se áreas mais seguras para os assentamentos humanos, 
de maneira a minimizar perdas humanas e materiais na zona 
costeira, e por outro contribui para que ambientes sensíveis e 
de recarga das praias não sejam artificializados, não levando a 
um processo de déficit sedimentar e, possivelmente, erosivo. 
Salienta-se também que, a partir desta análise, pode-se 
propor zonas de exclusão de edificações que variam, desde 
as mais largas até as mais estreitas. Como exemplo, poderia 
ser recomendando que determinados trechos da orla tenham 
preservados 500 metros desde a linha de praia em direção 
ao continente, enquanto que outras poderiam ter não mais 
que 50 metros, resultando em um melhor aproveitamento 
econômico e com maior conservação ambiental.

Neste sentido, o Estado de Pernambuco ao estabelecer 
sua Política Estadual para o Gerenciamento Costeiro, Artigo 
10, parágrafo 1°, acrescentou à definição de praia a vegetação 
pioneira fixadora das dunas frontais: “entende-se por praia a 
área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida 
pela faixa subsequente de material detrítico tal como areias, 
cascalhos, seixos e pedregulhos, incluindo a vegetação rasteira até 
onde comece outro ecossistema respeitados os limites dos terrenos 
de marinha e dos terrenos alodiais, sujeitos a regime jurídico 
diferenciado” (Assembleia Legislativa de Pernambuco, 2010). 
As dunas são parte integrante do balanço sedimentar de uma 
praia e a gestão destas praias depende também da conservação 
das dunas. Não obstante, muitas vezes os campos dunares 
são ocupados indiscriminadamente. 

2.3. usos e Atividades nas Praias

Apesar de diversos e usos e atividades serem desenvolvidas 
nas praias (pesca; prática esportiva; manifestações religiosas; 
eventos, tais como festas de fim de ano; dentre outros), o 
presente trabalho teve como principal foco a análise das 
atividades relacionadas ao turismo, recreação e lazer, por 
serem estes os principais usos nas de maior afluxo de pessoas 
no Brasil. 

O conflito de competências na gestão das praias, o pouco 
conhecimento do ambiente natural e a falta de participação 
cidadã nas tomadas de decisão levam a sérios problemas 

no que tange a autorizações de uso da praia (ambulantes, 
quiosques, shows, quadras esportivas, entre outros) assim 
como a fiscalização e gestão desta área. 

Uma visita informal a algumas praias bastante frequentadas 
na alta temporada leva também a verificação de que uma 
infinidade de usos e atividades vêm sendo desenvolvidos nesta 
área e que podem não possuir as autorizações necessárias. 
Dentre uma grande quantidade de exemplos pode-se citar 
alguns que se repetem, muitas vezes, ao longo de todo o 
litoral brasileiro: barracas e quiosques na areia da praia (ex.: 
Praia do Futuro, Fortaleza, CE; Praias de Florianópolis, 
SC); ambulantes (ex.: Praias de Florianópolis, SC); arenas 
esportivas (ex.: Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, RJ); 
estacionamento de carros (ex.: Praias no Rio Grande do Sul); 
bares, mesas e cadeiras nas areias de muitas praias brasileiras. 
Legalmente todo e qualquer equipamento e/ou construção 
na faixa de praia deve estar devidamente regularizado e com 
as autorizações pertinentes. O que muitas vezes não ocorre. 
Um dos motivos para o uso desordenado deste espaço é a 
sobreposição de competências na gestão do mesmo, como 
mencionado. 

Ainda que as praias apresentem diferentes usos, na qual 
diversas atividades são desenvolvidas, segundo o Projeto Orla 
(MMA, 2006) não é admissível a utilização privativa de áreas 
de uso comum do povo por expressa disposição legal, uma vez que 
não são bens disponíveis para esse fim, devendo a sua utilização 
se destinar a toda coletividade. Assim, as praias não podem ter 
usos privados, de maneira continuada. Alguns usos podem 
ser permitidos, mas somente por tempo determinado e de 
acordo com autorizações específicas. 

Segundo a Lei Federal 9636/98 (Presidência da República, 
1998), que discorre sobre os Bens da União,“a utilização, a 
título precário, de áreas de domínio da União para a realização 
de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, 
cultural, religiosa ou educacional, poderá ser autorizada, na 
forma do regulamento, sob o regime de permissão de uso.” Ainda, 
na mesma norma, no seu Art. 6º coloca-se que “a realização 
de aterro, construção ou obra e, bem assim, a instalação de 
equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de 
água, inclusive em áreas de praias, mangues e vazantes, ou 
em outros bens de uso comum, de domínio da União, sem a 
prévia autorização do Ministério da Fazenda, importará: I - 
na remoção do aterro, da construção, obra e dos equipamentos 
instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à conta de 
quem as houver efetuado;....”. Assim, estruturas colocadas na 
praia, sem autorização deveriam ser imediatamente retiradas 
e a área recuperada por conta de quem a ocupa. 

Lembra-se também que nas praias deve ser assegurado, 
sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 
direção e sentido (Presidência da República, 1988). Segundo 
o Decreto 5.300 de 2004, que regulamenta a Lei 7661/88, a 
qual estipula o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 
“o Poder Público Municipal, em conjunto com o órgão 
ambiental, assegurará no âmbito do planejamento urbano, o 
acesso às praias e ao mar...”. Desta maneira, fica claro o papel 
do município em asseguraro livre acesso à praia e ao mar, o 
que muitas vezes não ocorre em praias com condomínios 
fechados, resorts, ou mesmo urbanizações que não asseguram 
estes acessos. 
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3.  FeRRAmentAs de Gestão de PRAIAs no 
BRAsIL 

No Brasil existem instrumentos legais e metodológicos 
que poderiam conduzir a uma gestão eficaz de praias e da 
orla. Dentre elas, levando-se em conta que gestão é um 
processo político/administrativo, destaca-se duas delas, 
sendo uma governamental, com participação cidadã – 
Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima; e outra de 
base não-governamental, com participação governamental – 
Programa Bandeira Azul. Na sequência realiza-se uma breve 
apresentação e considerações de cada instrumento.

3.1. o Projeto orla

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima 
(Projeto Orla) é um instrumento do Programa Nacional 
de Gerenciamento Costeiro, legalmente estabelecido pelo 
Decreto Federal 5.300 de 2004. Este projeto foi desenhado 
tendo como base a necessidade de ordenamento da orla 
terrestre e marinha, buscando a regularização fundiária e 
reafirmação de competências de gestão deste espaço. É um 
projeto de cunho patrimonial e ambiental tendo como 
objetivo “compatibilizar as políticas ambiental, patrimonial e 
urbana no trato dos espaços litorâneos, especialmente em áreas 
sob domínio da União, por meio de uma ampla articulação 
entre os três níveis de governo e a sociedade”, levando-se em 
consideração a “função socioambiental da orla e o livre acesso a 
praia” (MMA, 2006).

Uma grande contribuição do Projeto Orla à gestão 
de praias é a sua metodologia que preconiza e põe em 
prática a coordenação e cooperação entre as diversas 
esferas governamentais, União, Estado e Município. Além 
disso, a metodologia impõe mecanismosde participação, 
tendo manuais de auxílio à implantação desta participação 
(diagnóstico da orla e definição das ações de gestão de 
maneira participativa, por exemplo). Em verdade, é o único 
instrumento do Programa Nacional de Gerenciamento 
Costeiro que realmente determina qual o grau e como se dá 
a participação popular no processo de gestão. 

A abrangência do Projeto Orla se estende além do 
ambiente praial, adentrando no mar até a profundidade de 
10 metros (podendo variar dependendo do local) e na terra 
passando dos limites das áreas da união, praia e terrenos 
de marinha. O Projeto Orla adentra áreas de competência 
municipal, chegando a 200 metros desde a linha de costa, 
em áreas não urbanizadas.

Neste caso, chama-se a atenção à necessidade do 
Projeto Orla ser desenvolvido em conjunto com o Plano 
Diretor Municipal (PDM), uma vez que o PDM é o 
instrumento competente para determinar usos e atividades 
no município.

Deve-se estar atento também que o pacto entre união, 
município e usuários sobre os usos pretendidos na orla não 
deve sobrepor à legislação existente ambiental (ex.: áreas de 
preservação permanente), ou regras de usos da praia (ex.: 
proibição de usos privados na faixa de areia). 

Vale lembrar que a metodologia do Projeto Orla é baseada 
em oficinas municipais participativas, com acompanhamento 
da SPU, Ministério do Meio Ambiente e órgãos estaduais. 
Assim, o Projeto Orla traz à tona a discussão participativa 

dos cenários desejados para a orla trabalhada, definindo mais 
claramente papéis e obrigações na gestão deste espaço. 

Contudo, desde a criação do Projeto Orla (em 2001) 
e sua definição legal (em 2004), somente cerca de 80 
municípios costeiros participaram da metodologia (dos 
cerca de 300 municípios com orla marítima), e menos de 
60 Planos de Gestão Integrada (PGI) foram desenvolvidos 
(Oliveira & Nicolodi, 2012). Ainda, destes PGIsnão se tem 
informação da real implantação prática das ações previstas. 
Oliveira & Nicolodi (2012) também citam a falta de recursos 
humanos e de disponibilidade de recursos financeiros 
nosmunicípios como as principais dificuldades enfrentadas 
para aimplementação dos PGIs.

Segundo a coordenadora do Projeto Orla, em exposição 
oral na reunião do GIGERCO (Grupo de Integração do 
Gerenciamento Costeiro) em novembro de 2011, existem 
vários desafios para a implementação real do projeto. 
Entre eles ela citou: falta de regulamentação ao acesso à 
praia e estruturas de praia; falta de capacitação contínua 
dos instrutores do projeto; e como maior desafio elencou 
a falta de recursos para a real implantação dos Planos de 
Gestão Integrada da Orla, levando a não efetivação dos 
mesmos (GIGERCO, 2011). Salienta-se que a necessidade 
de absorção dos PGIs pelos Planos Diretores municipais 
também consiste em um entrave burocrático que muitas 
vezes não é ultrapassado. 

Assim, percebe-se que o Projeto Orla tem uma 
metodologia bem concebida, incluindo participação pública 
no processo de diagnóstico e planejamento, mas carece de 
recursos financeiros e humanos, além de incentivos para o 
desenvolvimento em todo o litoral. Além disso, o Projeto 
Orla não deveria substituir o Programa de Gerenciamento 
Costeiro do município, uma vez que possui atuação 
espacialmente mais restrita e, por consequência, não analisa os 
diversos fatores que podem influenciar nas praias (problemas 
inerentes às bacias hidrográficas, por exemplo) nem todos os 
atores envolvidos.

3.2. o Programa Bandeira Azul

Ao contrário do Projeto Orla, o Programa Bandeira Azul não 
é uma iniciativa governamental, mas uma ação desenvolvida 
e promovida por organizações não governamentais, que 
preconiza a participação governamental. 

O Programa Bandeira Azul existe desde 1987 no âmbito 
internacional e é um programa de certificação ambiental 
para praias marítimas, fluviais e lacustres, além de ter uma 
versão destinada às marinas. O Programa tem como objetivo 
elevar o grau de conscientização dos cidadãos em geral e 
dos tomadores de decisão em particular para a necessidade 
de se proteger o ambiente praial e costeiro, incentivando a 
realização de ações que conduzam à resolução dos conflitos 
existentes.

No processo é necessária a participação dos municípios 
e envolvimento de atores locais que representam os vários 
segmentos da sociedade civil (moradores, iniciativa privada, 
empreendedores, comunidades tradicionais e grupos atuantes, 
como ONGs e demais associações) que podem colaborar 
na implantação e efetivação do Programa. A certificação 
Bandeira Azul para praias é voluntária e é sempre outorgada 
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à municipalidade onde se localiza a praia que cumpriu 
todos os critérios. Assim, o governo municipal é o detentor 
da certificação, sendo o responsável pela manutenção da 
qualidade socioambiental da praia. 

O Programa Bandeira Azul é desenvolvido 
internacionalmente pela FEE (Foundation for 
EnvironmentalEducation – Fundação para Educação Ambiental) 
que se configura em uma organização não-governamental 
internacional, atualmente sediada na Dinamarca. Fazem 
parte da FEE organizações não-governamentais (ONGs) de 
46 países de todos os continentes, sendo que existem 3009 
praias certificadas em todo o mundo.

No Brasil o programa Bandeira Azul vem sendo 
implantado desde 2006 e é representado pelo Instituto 
Ambiental Ratones, ONG sediada em Florianópolis, SC e 
filiada à FEE. Atualmente existem duas praias certificadas 
(estados de São Paulo e Rio de Janeiro) e uma marina 
certificada (estado do Rio de Janeiro), sendo que mais duas 
marinas (no RJ) e cerca de 10 praias em diversos estados 
estão em fase piloto de desenvolvimento das ações para a 
certificação 2.

Diferentemente do Projeto Orla, o Programa Bandeira 
Azul para praias é de caráter voluntário e não-governamental, 
dedicando-se somente às áreas de uso público, não analisando 
a ocupação de áreas privadas nem o desenvolvimento urbano 
diretamente. No entanto, uma urbanização desordenada 
poderá afetar a qualidade da água da praia, por exemplo. 
Assim, indiretamente o Programa Bandeira Azul analisa 
qual tipo de tratamento é dado aos efluentes e resíduos da 
comunidade que vive perto da praia em questão.

O Programa Bandeira Azul, através do incentivo da 
certificação, promove melhorias na gestão das praias tais 
como: cumprimento da legislação de usos e atividades na 
faixa de areia; instalação de equipamentos de uso público 
como banheiros, chuveiros e rampas de acesso; imposição de 
acesso livre e franco e de padrões de balneabilidade excelente 
à praia certificada. Além disso existem outros parâmetros 
necessários para se cumprir todos os 32 critérios estabelecidos 
pelo Programa.

Com relação aos desafios de implementação de um 
programa como o Bandeira Azul no Brasil, salienta-se que 
o mesmo foi desenhado e vem sendo desenvolvido em 
vários países desenvolvidos (ex.: países europeus), ou em 
desenvolvimento (ex.: África do Sul), tendo como premissa 
uma base legal clara e eficaz, além de definição estável de 
competências. 

Países de todos os continentes utilizam o Programa 
Bandeira Azul como umindicador da qualidade 
socioambiental de Praias (Petrus et al., 2012). No entanto, no 
Brasil o Programa tem sérias dificuldades em se desenvolver. 
Estando presente no Brasil desde 2006 a quantidade de praias 
atendidas pelo Programa Bandeira Azul é ainda pequena se 
comparado a países como Espanha (511 praias), Grécia (379 
praias), Portugal (271 praias), ou ainda África do Sul, com 
26 praias.

2 - Comunicação Pessoal de L. Bernadi, L., Coordenadora do Programa 
Bandeira Azul no Brasil.

Este número ainda reduzido pode ser explicado por razões 
como: agentes governamentais que não se responsabilizam 
pela fiscalização efetiva dos usos e atividades exercidas na 
faixa de areia; saneamento básico ineficiente em muitos 
municípios costeiros; existência de conflito de competências 
na gestão das praias. Assim, a dificuldade de desenvolvimento 
de um programa deste tipo no Brasil é muito grande. Além 
disso, no contexto das principais dificuldades ainda pode-
se citar a falta de apoio e de recursos financeiros para o 
desenvolvimento do Programa. 

4. Gestão de PRAIAs nA esPAnhA – um 
exemPLo? 

Existem diversos países com normas aplicáveis às praias 
e para este trabalho optou-se em apresentar o exemplo da 
Espanha, pois a norma espanhola tem elementos e diretrizes 
de usos da praia que poderiam ser pensados no contexto da 
gestão de praias no Brasil. Esta relação é possível, pois apesar 
de haver diferenças ambientais, sociais e culturais nas praias 
dois países, assim como existe entre praias do mesmo país, o 
caráter de uso público, livre e gratuito das praias espanholas 
encontra reflexo nas normas brasileiras.

De acordo com a Lei de Costas Espanhola (Jefatura 
del Estado/Espanha, 1988) as praias naquele país também 
são bens de domínio público. Um dos objetivos da Lei de 
Costas é: “Garantizar el uso público del mar, de su ribeira 
y del resto del domínio público marítimo-terrestre, sin más 
execpciones que las derivadas de las razones de interés público 
debidamente justificadas” (Garantir o uso público do mar, 
da orla e de todo o domínio público marítimo-terrestre, 
sem exceções além daquelas derivadas de razões de interesse 
público devidamente justificadas – tradução da autora). Esta 
definição confere às praias espanholas um caráter público, 
assim como no caso das praias brasileiras, levando a uma 
possível comparação entre os usos e atividades permitidas 
nas praias dos dois países.

Importante ressaltar que esta Lei de Costas define 
praia em conjunto com dunas e bermas (Figura 02), o que 
notadamente não está na definição brasileira, conforme já 
mencionado anteriormente neste trabalho. Esta definição 
abrangente permite uma melhor gestão das praias pois 
proporciona uma gestão integrada entre os diferentes 
ambientes da orla. 

Apesar de o propósito deste artigo ser analisar  gestão 
das praias, como espaço público, salienta-se, que na área 
considerada de domínio a Lei de Costas também impõe 
restrições ao uso, em até 500 desde o final das dunas, no 
caso de solo não urbanos (Figura 02). Nesta área define-se 
acessos, zona de proteção (até 200 metros), estacionamentos, 
equipamentos turísticos, restrições à urbanização, entre 
outros. Assim, além das normas ambientais que porventura 
existam para a proteção dos ecossistemas costeiros na 
Espanha, a Lei de Costas determina áreas de restrição ao uso 
independentemente do tipo de ambiente ali presente. Já no 
Brasil a restrição total ao uso existe somente se configurado 
o ecossistema de restinga (CONAMA, 2002), levando a 
possíveis discussões sobre a aplicação ou não da restrição.

Na Lei de Costas os usos e atividades permitidas nas 
praias estão bem regulamentados e as competências definidas. 
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As instalações permitidas nas praias deverão ser sempre 
de uso público, salvo questões definidas na lei, tal como a 
segurança da nação. A lei ainda determina que as instalações 
que correspondem àquelas de prestação de serviços para os 
usuários da praia (banheiros, chuveiros, bares,) não poderão 
exceder “em conjunto, a metade da superfície da praia em 
maré alta e se distribuirá de forma homogênea ao longo da 
mesma”. 

Importante ressaltar que a Lei de Costas espanhola 
detalha, inclusive, os tipos de equipamentos que poderão ser 
instalados nas praias (bares, quiosques, recreação) (Figuras 03 
e 04), tamanho máximo dos mesmos, distanciamento mínimo 
entre eles, tecnologias de saneamento aplicáveis, condição de 
livre acesso público, franja mínima de acesso livre na beira 
do mar, entre outras condições. Também dá as condições 
referentes às embarcações, automóveis e publicidade na praia 
(Jefatura del Estado/Espanha, 1988). Já no Brasil os serviços 
de praia não são mencionados diretamente nas normas gerais, 
levando a um vazio normativo nesta questão.

A Lei determina ainda que os municípios devem, antes 
do início da temporada, apresentar ao órgão competente 
pela gestão das praias (instituição similar à SPU no Brasil) 
um plano de praia. Este documento tem como objetivo 
favorecer a pluralidade de usos nas praias, priorizar os usos 
na área de domínio público marítimo terrestre, salvaguardar 
os valores dos bens de domínio público marítimo terrestre, 
conservar os espaços protegidos legalmente, garantir o acesso 
às praias, ordenar o uso da lâmina de água e potencializar 
a gestão integrada das praias (Jefatura del Estado/Espanha, 
1988). O Plano de Praia deve conter todas as instalações 
que o município considera importante para os serviços de 
praias, definindo como e quando será feita a seleção pública 
daqueles que forneceram estes serviços. São permitidas 
estruturas móveis na faixa de areia, mas sempre quando e 
se planejadas anteriormente e devidamente autorizadas pelo 
órgão competente. Já no Brasil, este plano de uso das praias, 
nos meses de maior afluxo de pessoas, não existe como 
instrumento legal. Neste caso, o Projeto Orla poderia vir a 

prever tal instrumento, desde que houvesse base legal para tal. 
Importante ressaltar que não é permitido nenhum tipo 

de publicidade nas praias. Assim, guarda-sóis e cadeiras de 
marcas de cervejas, por exemplo, não são vistos nas praias 
espanholas, diferentemente das praias brasileiras, nas quais a 
publicidade é largamente difundida (Figura 05).

Além disso, a gestão das praias conta com uma comissão 
participativa regional, com representantes dos municípios 
costeiros, da sociedade civil organizada e o órgão responsável 
pela gestão das praias. Esta comissão tem como funções 
o estabelecimento de critérios e diretrizes de natureza 
técnica relativas a: classificação e zoneamento das praias, 

Figura 2. Perfil de orla e Lei de Costas Espanhola
Figure 2. Coastal profile and the Coast Act, Spain

Fonte: baseado da Lei de Costas Espanhola (Jefatura del Estado, 1988) e 
modificação de figura do Manual de Fundamentos para Gestão Integrada 
- Projeto Orla (MMA, 2006 pg.28).
Source: based in the Coast Act, Spain (1988), and modified from Manual for 
Integrated Management Basics - Projeto Orla (MMA, 2006 pg.28)

Fonte: Marinez Scherer
Source: Marinez Scherer

Figura 3. Bar na Praia Victoria no município de Cádiz, Espanha
Figure 3. Beach bar – Victoria Beach in Cádiz, Spain

Figura 4. Área de recreação para crianças.
Figure 4. Childcare area.

Fonte: Foto por Marinez Scherer
Source: Photo by Marinez Scherer
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ordenamento dos usos, exploração da praia e regime de 
funcionamento, tempo de duração dos planos de praia, 
adequação dos equipamentos de praia, monitoramento e 
avaliação das medidas de gestão. No Brasil, este papel poderia 
ser assumido pelo Comitê Gestor do Projeto Orla, uma vez 
que tal organização é prevista nas normas do Projeto Orla.

Atualmente a Lei de Costas espanhola está passando por 
uma revisão. Neste contexto, a questão das praias está sendo 
analisada sob a perspectiva de praias urbanas e selvagens. 
Possivelmente a nova Lei de Costas irá estabelecer regras de 
uso diferentes pare estes dois tipos de praias. 

5.  ConsIdeRAções FInAIs

A gestão de praias só é possível com definição clara 
das competências dos diversos órgãos públicos envolvidos 
e deve estar baseada em conceitos e princípios de gestão 
integrada da zona costeira (GIZC), sendo aplicada, no 
entanto, na escala local (Willians &Micallef, 2011). Assim, 
o planejamento das ações que levam à gestão de praias deve 
ser considerado dentro do esquema metodológico da GIZC, 
ou seja, identificação das fragilidades e potencialidades, 
desenho de políticas públicas para fazer frente aos problemas 
e otimizar as potencialidades, determinação de uma estratégia 
e planejamento de implementação das ações – Plano de 
Gestão, implementação do plano de gestão, análise e avaliação 
dos resultados, revisão do planejamento, implementação 
das mudanças se necessário, voltando novamente a fase de 
monitoramento e melhorias (Williams & Micallef, 2011; 
GESAMP, 1996).

No entanto, mesmo os instrumentos governamentais 
desenhados exatamente para o fim de gestão da orla marítima 
e praias (ex. Projeto Orla), ou ainda aqueles deiniciativa da 
sociedade civil (ex. Programa Bandeira Azul) encontram 
grande dificuldade de implantação no Brasil.

Percebe-se que a lacuna entre o entendimento do 
problema, o planejamento e a real implantação das ações é 
de grande monta. Essa lacuna reflete a tendência de outros 
instrumentos de gestão costeira existentes no Brasil, nos 
quais a fase de planejamento é diversas vezes repetida sem se 
chegar à implantação do que foi planejado e, muito menos, à 
avaliação da eficácia do mesmo. Como exemplo emblemático  
deste problema apontamos o Projeto Orla, pois grande 
parte dos Planos de Gestão Integrada da Orla Marítima 
desenvolvidos não são implementados de fato e a avaliação 
do sucesso dos mesmos é praticamente inexistente. 

Apesar da falta de eficiência dos instrumentos de gestão 
de praias, esta gestão é necessária e importante para muitas 
atividades na orla, sendo o turismo uma das atividades mais 
presentes. Para a estruturação de um destino turístico de sol 
e praia, com boa gestão das praias, há que se identificar os 
pontos críticos a serem vencidos. Dentre os pontos críticos 
pode-se destacar, de acordo com o exposto neste trabalho 
e de acordo com Oliveira3 e MTur (2010), os seguintes 
temas: a) fragilidade das articulações institucionais nas três 
esferas de governo; b) conflitos de competência na gestão das 
praias com sobreposição de instrumentos de planejamento e 
ordenamento territorial; c) baixa participação da sociedade 
civil nos processos de planejamento e controle social; d) 
não cumprimento das legislações ambientais e urbanas; e) 
ausência e/ou desrespeito aos instrumentos de planejamento 
e ordenamento territorial; f ) acesso às praias dificultado; g) 
ocupação indiscriminada por atividades privadas em áreas de 
uso público; h) pouca capacitação dos gestores costeiros; i) 
falta de recursos humanos e financeiros; entre outros. 

Estes fatores, além de questões pontuais de cada praia, 
levam a desestruturação da praia como destino turístico 
de qualidade e como ambiente natural conservado. Além 
disso, as consequências ambientais e sociais deste mau uso 
dos bens públicos são importantes, com destaque para a 
vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros frente à erosão e 
ao aumento do nível do mar.

Já os benefícios de uma gestão de praias de qualidade são 
enumerados por Willians & Micallef (2011, pg. 88): utilização 
efetiva de um bem nacional de valor cada vez maior; aumento 
do turismo local e internacional; aumento na qualidade 
recreacional; contribuição na melhoria dos assentamentos 
urbanos adjacentes;aumento da proteção costeira; melhoria 
no monitoramento, aplicação da legislação, planejamento e 
tomada de decisões;promoção do desenvolvimento costeiro 
sustentável. 

Para tanto, algumas premissas podem auxiliar na gestão 
das praias como a garantia do livre acesso às praias; a 
necessidade de se estabelecer mecanismos de efetividade das 
normas de uso das praias; a regulamentação da retirada de 
areia das praias; e a adoção de um sistema de classificação 
de qualidade ambiental de praias considerando indicador de 
saúde pública e qualidade ambiental, incluindo qualidade de 
água e areia (Agência Costeira, 2010).

3 - Comunicação oral de M. R. L de Oliveira na mesa de debates “Turismo 
Náutico e de Sol e Praia no Brasil: práticas e desafios” no Salão do Turismo 
2009, São Paulo, Brasil.

Figura 5. Mesas e guarda-sóis com propaganda em praia de 
Florianópolis, SC
Figure 5. Tables and chairs with publicity in Florianóplis, SC

Fonte: Foto por Marinez Scherer.
Source: Photo by Marinez Scherer.
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A aceitação da necessidade de organização dos usos e 
atividades nas praias brasileiras é urgente. Também é urgente 
a aceitação de que existe sobreposição de competências, 
que podem gerar conflitos e que a gestão de praias deve 
ser compartilhada entre os múltiplos órgãos e, inclusive, 
usuários, aplicando-se um processo de governança.

O Brasil necessita de uma revisão realista e competente 
dos usos permitidos pelas regras existentes, assim como dos 
instrumentos de gestão de praias, e sua real aplicação. Ao 
analisar o caso espanhol percebe-se que a Espanha admite 
serviços de praia e, ao admitir estes serviços, abre-se a 
possibilidade de regulamenta-los. Já no Brasil, a regra do 
“nada pode, tudo se faz” parece prevalecer. 

A gestão das praias marítimas para um país como o 
Brasil, com uma grande costa litorânea é muito importante. 
Um país que pretende sediar dois eventos internacionais 
vinculados ao esporte (Copa do Mundo de Futebol em 
2014 e Jogos Olímpicos em 2016), divulgando o país e 
suas belezas naturais no âmbito internacional, não deveria 
apresentar conflitos de competências de gestão, em específico 
nas praias. O Brasil poderia aproveitar a oportunidade de 
convergência de recursos, vontade política e incentivo 
internacional e nacional para implementar uma gestão das 
praias eficiente e participativa. Desta maneira o país poderá 
apresentar como opção de lazer à comunidade local, aos 
visitantes internacionais e nacionais, praias com capacidade 
de atendimento ao público, com infraestrutura e serviços, 
sem problemas de balneabilidade e que respeitem a cultura e 
história local, deixando um legado a toda a nação brasileira. 
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AbstrAct

This study focuses on intertidal rocky shore seaweed community features used for the assessment of ecological quality of coastal water 
bodies for the Water Framework Directive (WFD). An alternative index to those developed in the British Isles, in northern Spain and in 
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suitability of the features used in each index discussed. The features included in the proposed index were selected to allow its applicability 
throughout a large geographic area. 
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Resumo

Este estudo centra-se em características de comunidades de macroalgas do intertidal rochoso para avaliação da qualidade ecológica das massas 
de águas costeiras no âmbito da Diretiva-Quadro da Água (DQA). É proposto um índice alternativo aos desenvolvidos nas Ilhas Britânicas, 
no norte da Espanha e em Portugal continental, que resulta da comparação da aplicação de todos os índices a um conjunto de dados recolhidos 
em praias açorianas, discutindo-se a adequação dos parâmetros utilizados em cada índice. Os parâmetros incluídos no índice proposto foram 
selecionados de forma a permitir a sua aplicação numa área geográfica alargada.
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1.  IntroductIon

In the European Union the implementation of the Water 
Framework Directive - WFD (EC, 2000) and the Marine 
Strategy Framework Directive – MSFD (EC, 2008) has 
led to the development of biological indicators to monitor 
the environment and protect biological diversity of marine 
ecosystems.

The WFD considers ecological status as a reflection of 
the quality, structure and functioning of aquatic ecosystems 
and is based on the assessment and monitoring of biological 
communities that reflect the physical and chemical quality 
of their habitats. The generic criteria to evaluate biotic 
communities include: taxonomic composition; abundance; 
and presence of sensitive taxa. The ecological status of a 
water body based on several single shores is expressed as a 
numerical value between 0 (bad) and 1 (high), known as 
EQR (Ecological Quality Ratio). The tools developed for the 
WFD to monitor coastal waters in the NE Atlantic using 
macroalgae consist of the British tool (BT) implemented in 
the British Isles (BI) and in Norway (Wells et al., 2007), the 
Spanish tool (ST) used on the Atlantic north coast of Spain 
(Juanes et al., 2008) and the Portuguese tool (PT) developed 
for the mainland territory (Gaspar et al., 2011; Neto et al., 
2011). Member States are expected to intercalibrate methods 
to ensure coherence in the results they produce. For this 
purpose countries were grouped into wide Geographical 
Intercalibration Groups (GIGs). Eleven countries or parts 
of countries with an open Atlantic coast were placed in 
the NE Atlantic GIG (NEA-GIG) that extends from sub-
polar conditions in Norway to warm subtropical waters in 
the Azores, and warmer waters off the African Coast in the 
Canaries. Inevitably, big variation in coastal communities 
poses difficulty in the generalized application of ecological 
quality assessment criteria. The need to have consistent 
methods across wide geographical areas within each GIG 
raises some issues that must be considered when applying 
these criteria.

The objective of this study was to propose an alternative 
tool that surpasses the shortcomings identified in the existing 
ones. A database of seaweed community features from 
Azorean shores was used to compare the ecological quality 
classification that is achieved from using the proposed new 
tool and the others developed within the NEA-GIG, namely 
the Azorean version of the British RSL (Reduced Species 
List) tool (RSL-AZ; see Wallenstein, 2011; Wells et al., 
2007), the Spanish CFR (“Calidad de Fondos Rocosos” – 
Quality of Rocky Bottoms) tool (Juanes et al., 2008), and 
the Portuguese MarMAT (Marine Macroalgae Assessment 
Tool) tool (Neto et al., 2011).

2.  Method

The suggested tool combines several features adapted 
from the RSL, CFR and MarMAT tools and was named 
PAN-EQ-MAT (PAN for general use, EQ for ecological 
quality and MAT for Macroalgae Assessment Tool).

2.1. Features used

Species richness (s) – total number of species based on 
the Reduced Species List (RSL suggested by Wallenstein 

esG opportunistic

rhodophyta

Acrosorium venulosum 2 0

Aglaothamnion sp. 2 0

Amphiroa fragilissima 1 0

Amphiroa rigida 1 0

Asparagopsis armata 1 0

Caulacanthus ustulatus 1 0

Centroceras clavulatum 2 0

Ceramium ciliatum 2 0

Ceramium diaphanum 2 0

Ceramium virgatum 2 0

Chondracanthus acicularis 1 0

Chondria dasyphylla 1 0

Corallina elongata 1 0

Falkenbergia rufolanosa 2 0

Gastroclonium reflexum 2 0

Gelidium microdon 1 0

Gelidium pusillum 1 0

Gelidium spinosum 1 0

Grateloupia dichotoma 1 0

Gymnogongrus crenulatus 1 0

Gymnogongrus griffithsiae 1 0

Haliptilon virgatum 1 0

Herposiphonia secunda 1 0

Hypnea musciformis 2 0

table 1. Reduced Species List (RSL) suggested by Wallenstein 
(2011) for the Azores region and respective Ecological Status 
Group (ESG) and opportunistic status classification (ESG = 1 
– late successional species; ESG = 2 – early successional species; 
Opportunistic = 0 – non opportunistic species; Opportunistic = 
1 – opportunistic species).. 
Tabela 1. Lista de Espécies Reduzida proposta por Wallenstein 
(2011) para a região dos Açores  e respetivo estatuto ecológico (ESG) e 
oportunista (ESG = 1 – espécies sucessionais tardias; ESG = 2 – espécies 
sucessionais iniciais; Opportunistic = 0 – espécies não oportunistas; 
Opportunistic = 1 – espécies oportunistas).

(2011) for the Azores region as the species occurring at least 
in 20% of a pool of 88 survey sites across 6 islands of the 
archipelago; Table 1);
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All features that are subject to latitudinal variability in 
the RSL, CFR and MarMAT tools have been avoided in the 
proposed index, namely the number and/or proportion of 
red and green species.

2.2. Value ranges

The variation ranges of the features used in the proposed 
index and the respective classifications are given in Table 
2. Considering that the proportion of red species and the 
ESG ratios are significantly higher on Azorean shores than 
on British shores while species richness and the proportions 
of green and opportunistic algae tend to be lower on 
Azorean shores (Wallenstein, 2011) it is expected that the 
classification of Azorean shores using the boundaries set 
for each of these parameters by Wells (2008) for the BI 
would be biased. Therefore, the adaptation of the BT to the 
seaweed community features’ variation ranges in the Azores 
according to the findings of Wallenstein (2011) consisted 
of using modified boundaries for each feature. Since there 
are no Azorean shores with an a priori classification of bad 
to moderate, no boundaries were proposed for these classes. 
The moderate-good boundary was calculated as the average 
value minus the standard deviation for each feature, based 
on their respective scores for 88 shores in the archipelago, 
and the good-excellent boundary set as the average value 
plus the standard deviation (Wallenstein, 2011).

Jania adhaerens 1 0

Jania capillacea 1 0

Jania pumila 1 0

Jania rubens 1 0

Laurencia majuscula 1 0

Laurencia minuta 1 0

Lomentaria articulata 1 0

Lophosiphonia reptabunda 1 0

Nemalion helminthoides 2 0

Osmundea truncata 1 0

Plocamium cartilagineum 2 0

Polysiphonia denudata 2 0

Pterocladiella capillacea 1 0

Symphyocladia marchantioides 1 0

heterokontophyta

Fucus spiralis 1 0

Halopteris filicina 1 0

Nemoderma tingitanum 1 0

Padina pavonica 2 0

Sphacelaria sp. 1 0

Stypocaulon scoparium 1 0

Chlorophyta

Chaetomorpha pachynema 2 1

Cladophora prolifera 2 0

Cladophora sp. 2 0

Codium adhaerens 1 0

Ulva compressa 2 1

Ulva intestinalis 2 1

Ulva rigida 2 1
 

table 1. continuing
Tabela 1. continuação

Total abundance/cover (c) - based on the substratum 
cover by all species listed in the RTL relative to the total area 
on the shore that is covered by macroalgae;

Opportunistic species abundance/cover (oc) - based on 
the substratum cover by ESG2 species [Orfanidis et al., 2001 
introduced a classification of seaweeds into Ecological Status 
Groups (ESGs) with two levels: ESG 1 - late successional 
species; and ESG2 - early successional species)] relative to 
the total area on the shore that is covered by macroalgae (see 
ESG and opportunistic classification in Table 1).

Quality bad to 
Moderate

Good high

eQr [0.0-0.6[ [0.6-0.8[ [0.8-1.0]

S – Species richness [0-18[ [18-21[ ≥21

C - Total cover (%) [0-30[ [30-50[ ≥50

Oc - Opportunist cover (%) [100-20[ [20-10[ ≤10

table 2. Quality classification and EQR variation ranges for all 
features used in the PAN-EQ-MAT tool. 
Tabela 2. Classificação da qualidade e intervalos de variação do rácio 
de qualidade ecológica (EQR) para todos os parâmetros utilizados no 
índice PAN-EQ-MAT.

2.3. ecological quality calculation metrics

The EQR value for a single shore was obtained from 
conflation of partial EQR values for each algal feature 
measured – EQRS, EQRC and EQROc. On a given shore, 
the partial EQR value for each feature was calculated 
according to the sliding scale formulae defined by Wells  
et al. (2007) based on the value of each feature on that shore 
(Table 3) and the range values of the class into which it falls  
(Table 2).

Shores were classified based on the final ecological quality 
ratio (EQR) for all these features combined together. The 
final classification status of each shore was calculated through 
the weighted average of all partial EQR values. Juanes et al. 
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(2008) suggest that each feature should be given a different 
importance, namely 15/100 to species richness, 40/100 
to total cover, 30/100 to opportunistic cover and 15/100 
to physiological status. Excluding the latter indicator due 
to its subjectivity, the relative weight given to S, C and O 
was converted to 15/85 (=0.18), 40/85 (=0.47) and 30/85 
(=0.35), respectively, and the weighted average EQR was 
calculated accordingly.

2.4.  Pool of samples

A pool of 25 shores from the Azores was included in the 
present study, of which 16 are located in Santa Maria and 
9 in Graciosa (Fig.1), using both the extensive qualitative 
data and seaweed abundance data that had been collected by 
Wallenstein & Neto, (2006).

  s c oc Gp rp esG op r o/
esG sh

si
te

s

1 15 0.45 0.18 0.33 0.53 1.50 0.13 8 0.22 17
2 3 0.37 0.86 0.33 0.67 2.00 0.33 2 0.50 8
3 11 0.60 0.30 0.18 0.73 1.75 0.18 8 0.29 10
4 19 0.61 0.31 0.05 0.79 1.71 0.00 15 0.00 14
5 17 0.49 0.08 0.12 0.76 2.40 0.00 13 0.00 12
6 12 0.57 0.25 0.25 0.58 1.00 0.08 7 0.17 16
7 12 0.61 0.37 0.25 0.58 0.71 0.17 7 0.40 8
8 11 0.74 0.03 0.18 0.55 2.67 0.00 6 0.00 13
9 13 0.66 0.29 0.08 0.77 3.33 0.00 10 0.00 12

10 16 0.81 0.36 0.19 0.63 0.78 0.06 10 0.14 14
11 12 0.73 0.20 0.25 0.58 2.00 0.08 7 0.13 8
12 17 0.74 0.03 0.18 0.71 1.83 0.00 12 0.00 16
13 10 0.69 0.63 0.20 0.60 4.00 0.00 6 0.00 8
14 15 0.60 0.15 0.27 0.60 2.00 0.07 9 0.10 16
15 15 0.67 0.25 0.27 0.53 1.14 0.13 8 0.25 14
16 15 0.55 0.20 0.20 0.67 1.50 0.13 10 0.22 14
17 10 0.74 0.14 0.20 0.80 1.00 0.10 8 0.20 10
18 22 0.90 0.51 0.27 0.59 1.20 0.14 13 0.25 8
19 9 0.55 0.40 0.00 0.89 3.50 0.00 8 0.00 10
20 21 0.60 0.08 0.14 0.76 2.50 0.10 16 0.13 10
21 26 0.72 0.12 0.19 0.65 1.36 0.12 17 0.20 9
22 19 0.82 0.16 0.11 0.79 1.38 0.05 15 0.09 16
23 23 0.57 0.23 0.17 0.74 1.88 0.13 17 0.20 12
24 26 0.73 0.12 0.15 0.73 1.36 0.12 19 0.20 13
25 17 0.67 0.11 0.18 0.76 2.40 0.12 13 0.17 12

table 3. Features used for the EQR calculations (S - total nº species; C - total substratum cover; Oc - Opportunisic 
species substratum cover; Gp - green species proportion; Rp - red species proportion; ESG - ratio between n.º of 
ESG1 species and nº of ESG2 species; Op - opportunistic species proportion; R – n.º of red species; O/ESG - ratio 
between nº of opportunistic species and nº of ESG1 species; Sh - shore description score) with all four indices (PAN-
EQ-MAT, RSL-AZ, CFR and MarMAT), their respective scores in each surveyed shore, and correlation between 
them. At the bottom at the table “x” indicate which features are used in each of the four indices.
Tabela 3. Parâmetros utilizados no cálculo dos EQR (S - nº total de espécies; C – cobertura total do substrato; Oc – 
cobertura do substrato por espécies oportunistas; Gp – proporção de algas verdes; Rp – proporção de algas vermelhas; ESG 
– rácio entre o nº de species ESG1 e o nº de espécies ESG2; Op – proporção de espécies oportunistas; R - nº de espécies 
vermelhas; O/ESG – rácio entre o nº de espécies oportunistas  e o nº de espécies ESG1; Sh – parâmetro de avaliação da 
costa) com os quatro índices (PAN-EQ-MAT, RSL-AZ, CFR e MarMAT), respetivos valores em cada local de amostragem 
e correlações. No fim da tabela o caractere “x” indica quais os parâmetros utilizados em cada um dos quatro índices.
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c
or

re
la

ti
on

s

c 0.39
oc -0.49 -0.23
Gp -0.21 -0.15 0.26
rp 0.12 -0.07 -0.12 -0.80

esG -0.28 -0.19 0.15 -0.44 0.30
op -0.16 -0.35 0.44 0.66 -0.24 -0.45
r 0.94 0.31 -0.50 -0.45 0.43 -0.15 -0.22
o/esG -0.15 -0.28 0.43 0.67 -0.30 -0.56 0.97 -0.24
sh 0.20 -0.04 -0.50 -0.04 -0.07 -0.24 -0.31 0.17 -0.32

In
di

ce
s

PAn-eQ-
MAt x x x

rsL-AZ x x x x x
cFr x x x x
MarMAt x x x x x x x

Table 3. continuing
Tabela 3. continuação

Figure 1. Map of the Azores with inserted detail of Graciosa and S. Maria Islands where surveyed shores are indicated. 
Figura 1. Mapa dos Açores com inserção de detalhe das ilhas Graciosa e de Santa Maria, onde são indicados os locais de recolha.



Wallenstein et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 13(1):15-25 (2013)

- 20 -

2.5.  data

EQR values were calculated and ecological quality of 
shores classified using the 4 indices (PAN-EQ-MAT; RSL-
AZ; CFR and MarMAT) based on the features’ scores 
displayed in Table 3 and the EQR-quality conversion scale 
defined in Table 2.

2.6. data treatment

The correlation coefficient between all variables used 
in each method was calculated to assess the redundancy 
of some of the seaweed community features considered to 
assess ecological quality – high correlation between variables 
meaning that compared features reflect the same effect on 
the community and are therefore redundant.   

The 4 methods were compared based on:

the correlation coefficients between the EQR values a) 
obtained with each method – high correlation between 
EQR values meaning that compared methods provide 
similar quantitative  results
the percentage of matching classifications between b) 
indices (number of shores classified identically using 
any two indices divided by the total number of shores) 
– high matching % meaning that compared methods 
provide similar qualitative  results 

3.  resuLts

The bottom part of Table 3 shows the correlation 
coefficients between all features used in the four tools, and 
which of the features is used in each tool. The PAN-EQ-
MAT and the CFR tools are those that rely on features that 
are not strongly correlated, while the RSL-AZ tool is based 
on the proportions of red and green species that are strongly 
negatively correlated (-0.80), and the MarMAT tool is based 
on the number of red species that strongly correlates with 
the total number of species (0.94), and on the O/ESG ratio 
that correlates strongly with the proportion of opportunist 
species (0.97).

The ecological quality ratio (EQR) values and the 
corresponding classification of all 25 shores using the four 
methods, the correlation coefficients between EQR values 
and the matching classification percentages between the 
different methods are displayed in Table 4.

There is a tendency for EQR values to come out lower 
both with the RSL-AZ and the MarMAT tools. The CFR 
tool always produces higher EQR values than any other 
index, while showing a discrete scale (0,05) rather than 
a continuous numerical scale like that of the remaining  
3 tools.

Only two shores (8%) are classified lower than “good” 
when applying the PAN-EQ-MAT index, whereas 20% of 
the shores are classified as “high” and 72% as “good”. When 
applying the RSL-AZ tool, 20% of the shores are classified 
lower than “good”, 52% as “good” and 28% as “high”. 
When using the CFR tool 80% of the shores were classified 
as “high” and 20% as “good”, frequently assigning higher 
classifications than the remaining methods. The MarMAT 
tool classifies 20% of the shores lower than “good”, 60% 
as “good” and 20% as “high”. In general, it seems that the 

qualitative classification is highly divergent as there are only 
4 shores with identical classification using the 4 methods. 
Despite these inconsistencies, 18 in a total of 25 sites have 
been classified as “high” and/or “good” according to all 
reduced species list (RSL) based methods.

The simultaneous analysis of the correlation between 
EQR values and the matching % of classifications do not 
translate into a clear similarity/dissimilarity pattern between 
indices. If on one hand PAN-EQ-MAT and RSL-AZ are 
closer to MarMAT and CFR closer to PAN-EQ-MAT, both 
in terms of EQR correlation and matching percentage of 
classifications, on the other hand MarMAT is closer to PAN-
EQ-MAT in terms of EQR values and closer to RSL-AZ in 
terms of classification match.

4.  dIscussIon

The index here proposed is intended to combine the 
features considered most relevant for the overall objective of 
such a tool, namely to reflect ecological features of seaweed 
communities that are responsive to environmental stressors 
while complying with the guidelines set out by the European 
Environmental Agency.

The metric system adopted for the calculation of EQR 
values follows that of Wells (2008) because it builds on a 
sliding scale rather assigning a fixed value for each feature’s 
range of variation as is the case of the CFR and MarMAT 
tools. It is thus expected to produce a continuous numeric 
scale of EQRs that vary according to the scores of each 
feature on any shore. This is considered advantageous over 
a scale of discrete values, and was therefore adopted for the 
index proposed.

The RSL, CFR and MarMAT tools use multimetric 
approaches based on ecological features of seaweed 
communities. Some of these features are strongly correlated 
and should not be included together to avoid over counting 
their impact on the final measure. This is the reason why the 
number of red species was excluded and a combined version 
of ESG and opportunistic classification adopted for the new 
proposed index.

The RSL, CFR and MarMAT methods share the same 
philosophy of using a reduced set of taxa (e.g. species, genus) 
as a surrogate for the full species list in reference conditions 
for the region where it is to be implemented. A RSL 
requires expert knowledge for the definition of the species 
representative of high quality shores and those that are 
sensitive to pollution, but once the RSL is defined field work 
requires less taxonomic expertise and is less time consuming. 
The need to apply these methods across a wide areas with 
geographical differences in species composition require that 
the reduced taxa lists are defined for each region separately, 
as suggested by Wells et al. (2007) in dividing the British 
Isles data set into three separate regions. Therefore, applying 
these methods to Azorean macroalgal communities required 
the establishment of the RSL for this region (Wallenstein, 
2011).

Using species richness is consensual between the RSL, 
CFR and MarMAT methods as an alternative to using 
species composition. Furthermore, the comparison between 
intertidal seaweed communities from the BI and the Azores, 
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eQr values classification

PAn-eQ-MAt rsL-AZ cFr MarMAt PAn-eQ-MAt rsL-AZ cFr MarMAt

si
te

s

1 0.64 0.54 0.80 0.61 good moderate high moderate

2 0.38 0.59 0.70 0.28 poor moderate good bad

3 0.66 0.70 0.75 0.69 good good good good

4 0.65 0.84 0.75 0.81 good high good high

5 0.74 0.82 0.90 0.81 good high high good

6 0.64 0.59 0.85 0.61 good moderate high moderate

7 0.66 0.53 0.85 0.61 good moderate high moderate

8 0.82 0.72 1.00 0.67 high good high good

9 0.67 0.84 0.85 0.72 good high high good

10 0.69 0.62 0.75 0.69 good good good good

11 0.73 0.74 0.95 0.67 good good high good

12 0.83 0.79 1.00 0.72 high good high good

13 0.60 0.74 0.85 0.53 moderate good high moderate

14 0.71 0.69 0.90 0.67 good good high moderate

15 0.69 0.54 0.85 0.67 good moderate high moderate

16 0.68 0.63 0.90 0.75 good good high good

17 0.74 0.65 0.90 0.69 good good high good

18 0.76 0.66 0.85 0.69 good good high good

19 0.61 0.86 0.75 0.67 good high good good

20 0.87 0.91 1.00 0.86 high high high high

21 0.87 0.78 0.90 0.86 high good high high

22 0.76 0.75 0.90 0.78 good good high good

23 0.77 0.82 0.85 0.83 good high high high

24 0.86 0.82 0.90 0.86 high high high high

25 0.78 0.79 0.90 0.78  good good high good

correlations between eQr values Matching classifications (%)

0.46 rsL-AZ 0.44

0.77 0.30 cFr 0.36 0.28

0.82 0.65 0.44  MarMAt 0.60 0.72 0.28  
 

table 4. EQR values and shore classification for each shore calculated using the PAN-EQ-MAT, RSL-AZ, CFR, and MarMAT tools; 
EQR value correlation coefficients and matching classification percentages between indices. 
Table 4. Valores do EQR e respetiva classificação dos locais amostrados, utilizando os índices PAN-EQ-MAT, RSL-AZ, CFR, e MarMAT; 
Coeficientes de correlação entre os valores EQR e percentagem de coincidência de classificação e entre índices.
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provided by Wallenstein (2011), showed that species richness 
does not differ significantly between these two regions. It 
can therefore be a useful feature for wide geographical 
application, and was thus included in the proposed index.

The CFR method of Juanes et al. (2008) and Guinda et al. 
(2008) recommends the use of abundance based on scientific 
evidence regarding the importance of overall substratum cover 
by macroalgae in relation to environmental disturbance. The 
RSL method of Wells et al. (2007) does not use seaweed 
abundance based on the grounds that the area covered by 
macroalgae on rocky shores in the BI can vary considerably 
between highly wave-exposed animal-dominated shores and 
sheltered algae-dominated shores (Hawkins et al., 1992), 
and thus substratum cover was considered as an unsuitable 
feature. However, if the survey method considers that the 
overall cover shall be measured as the abundance of species 
that are part of the RSL relative to the total area covered by 
seaweeds in a given shore, it will not depend whether it is an 
animal-dominated or an algae-dominated one. Some authors 
argue that abundance assessment with quadrats can be very 
time consuming. However, using high resolution digital 
photography can overcome such a problem by allowing the 
identification of seaweeds to a fairly acceptable taxonomic 
level  that can be helped with specimen identification in the 
lab, as in various studies (e.g., Magorrian & Service, 1998; 
Ducrotoy & Simpson, 2001; Pech et al., 2004; Álvaro et al., 
2008; Smale et al., 2010). Furthermore, regarding sampling 
resolution for biomonitoring studies, Bates et al. (2007) 
suggest the use of lower taxonomic resolution (genus/family 
levels) for abundance assessment of less conspicuous species 
with conspicuous ones sampled at species level. Based on this 
evidence and to cope with the WFD guidelines to include 
abundance for the assessment of macroalgae community 
response to stressful conditions, substratum cover has been 
included in the proposed index.

Another common feature between RSL, CFR and 
MarMAT tools is opportunistic species. However, in the 
RSL tool opportunist species are only those considered to 
potentially constitute a bloom problem on sedimentary 
shores like the foliose green seaweeds, while in the CFR and 
MarMAT tools they include also filamentous red, brown 
and green algae. Green opportunistic algae are commonly 
known to respond to nutrient enrichment and may be more 
sensitive to changes in water quality than other opportunists 
(Karez et al., 2004). Ulva (Enteromorpha), Chaetomorpha 
or Cladophora are in fact the most usual species to form 
blooms, although the filamentous Ceramium and Ectocarpus 
and the foliose Porphyra can also reach nuisance proportions 
(Fletcher, 1980; Vogt & Schramm, 1991; Fletcher, 1995). 
Nevertheless, macroalgal opportunists may be naturally 
abundant on rocky shores and represent no anthropogenic 
interference, nor an environmental impact (Wilkinson 
& Wood, 2003; Petersen et al., 2005; Wells, 2007), and 
blooms of macroalgae are generally considered a problem on 
relatively sheltered, sedimentary shores rather than on hard 
substrata (Scanlan et al., 2007). The classification of species 
as opportunist vs. non-opportunist is widely considered as 
crucial in assessing the impact of coastal water nutrient and/
or toxic substances enrichment (e.g., Arévalo et al., 2007; 
Krause-Jensen et al., 2007; Scanlan et al., 2007; Wells et al., 

2007). The development of suitable and accurate indices 
based on macroalgae as pollution and nutrient enrichment 
indicators requires a consensus about the sensitivity level 
assigned to each species (Guinda et al., 2008), as also 
mentioned by Borja et al. (2003, 2007) for a generalized 
application of the AMBI index with invertebrate fauna of soft 
sediments. Similarly, it would be desirable to have a global 
seaweed species database with an indication of each species’ 
sensitivity to pollution and nutrient enrichment based on 
scientific information as the one mentioned by Wilkinson & 
Rendall (1985) referring to freshwater systems. 

Although in the RSL tool Wells et al. (2007) suggest 
that the number of opportunist species as a proportion 
of the total number of species to be used as a measure of 
community response to nutrient enrichment, most authors 
propose the use of abundance measures of such species based 
on evidence that they occur naturally in high ecological 
quality communities, but outcompete other species in 
growth under stressful conditions (e.g., Goshorn et al., 
1999; Pinedo et al., 2006; Arévalo et al., 2007; Krause-
Jensen et al., 2007). Given the highly variable nature of 
opportunistic species proportion (Wallenstein, 2011) and 
the fact that where macroalgal blooms are a concern it is the 
abundance rather than the number of opportunistic species 
that matters (Scanlan et al., 2007), it seems more sensible 
to use substratum cover and abundance of representative 
taxa as set out generically by the WFD. As a matter of fact, 
most authors that have been working on the application of 
this Directive using macroalgae to assess ecological quality 
of coastal waters, have incorporated abundance in the tools 
developed (Orfanidis et al., 2001; Pinedo et al., 2006; 
Arévalo et al., 2007; Ballesteros et al., 2007; Scanlan et al., 
2007; Guinda et al., 2008; Juanes et al., 2008; Neto et al. 
2011; Orlando-Bonaca et al., 2008), with the exception 
of Wells et al. (2007). Opportunist cover, rather than the 
proportion of opportunistic species, was also included in the 
index here proposed given the importance of such a feature 
evidenced in scientific literature (see above). However, it is 
here suggested that all early successional species as in the 
ESG2 sense, whether nuisance opportunists or naturally fast 
growing species, are included in this category as means to 
incorporate the rationale behind Orfanidis et al. (2001)’s 
work. A great proportion of substratum covered by annual 
fast growing species, might be indicative of a community’s 
successional stage caused by natural factors, but can also 
be indicative of an environmentally disturbed community. 
Expert knowledge would be necessary to analyze cases of 
extreme opportunist cover.

The changes in proportion of Rhodophyta and 
Chlorophyta species have been considered to be indicative 
of anthropogenic influences and shifts in quality status 
(Giaccone & Catra, 2004; Wells et al., 2007). However, 
care must be taken when applying such measures to a wide 
geographical scale, as the proportion of red species increases 
and the proportion of brown species decreases with latitude 
(Lüning, 1990; Tittley & Neto, 1995, 2006; Terra et al., 
2008; Wallenstein, 2011). Similarly, the ratio between the 
number of late and early successional species, as proposed 
by Wells et al. (2007) and Wells (2008), differs substantially 
between Azorean and British shores. This feature has been 
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criticized by Arévalo et al. (2007) and Ballesteros et al. 
(2007) for being an oversimplification of the functional-
form model of macroalgae defined by Littler & Littler (1980) 
that does not distinguish stress-sensitive perennial species. 
Using specific ecological classifications of seaweed species in 
different geographical areas or different impact sources can 
lead to an unmanageable tool use, and it does not allow any 
comparison of results between different areas or impacts. 
The classification proposed by Orfanidis et al. (2001) has 
proven effective for the purpose it has been created for and 
has been applied in several regions (Panayotidis et al., 2004; 
Wells et al., 2007; Orlando-Bonaca et al., 2008; Ivesa et al., 
2009; Orlando-Bonaca & Lipej, 2009). Therefore, it seems 
more sensible to focus scientific attention on the assignment 
of seaweed species to each of the two functional groups that 
best reflect their sensitivity to environmental disturbance, 
rather than having each research team using alternative 
approaches.

Red/green/brown species proportions and the ESG 
ratios differ significantly between the Azores and the BI 
(Wallenstein, 2011), thus reflecting geographically sensitive 
characteristics of seaweed communities. Using such features 
to evaluate the ecological quality of seaweed communities 
over a large geographical area like the NEA-GIG requires 
an adaptation of the value ranges of such features in order 
to reflect local patterns, as suggested by several authors (e.g., 
Borja & Muxica, 2007; Hernández et al., 2010; Bermejo, 
2012).  These features have therefore been excluded from 
the index here proposed due to the desirability to have a tool 
that can be applied over a wide geographical area without 
adaptation. 

Despite the differences between the 4 methods, the 
manner in which EQR values are ranked is fairly consistent 
between them, which means that they value shore quality in 
a similar way. However, the CFR one produces higher EQR 
values and consequently inflates classification results. Some 
inconsistencies between this and the other 3 methods arise 
due to the partial score calculation scheme that results in a 
non-continuous EQR value scale and is therefore insensitive 
to intermediate rankings. Nevertheless, independently from 
the index used, shores are majorly classified as “good” and/or 
“high” as would be expected (Neto et al., 2009). However, 
the establishment of “good-moderate-poor-bad” boundaries 
is crucial, and requires a pool of data from polluted shores. 
The lack of severely degraded shores makes it difficult to 
establish such boundaries. If one is defining a scale based on 
biological communities under pristine conditions, the other 
end of the quality spectrum would be necessary to allow the 
definition of a reliable quality scale.

This model works well for Azorean coastal communities, 
despite its sensitivity to naturally species poor shores, as it 
generally classifies shores as having good and/or high ecological 
quality. This is what is expected from a previous evaluation 
of Azorean shores by Neto et al. (2009), who simultaneously 
surveyed qualitatively and quantitatively several shores of S. 
Maria, S. Miguel, and Terceira, and classified them as having 
good and/or high ecological quality. In fact these shores do 
not differ significantly from any other shores on any island 
that have been surveyed for different purposes by the Marine 
Biology Group of the University of the Azores, thus leading 

to the belief that there is a generalized good and/or high 
ecological quality of Azorean shores.

The EQR values obtained with the proposed index 
correlate fairly well with the CFR and the MarMAT tools 
also indicating consistency between them. However, it 
needs to be tested in other geographical areas where other 
methods have been implemented to compare results, 
namely in the BI, Spain and Portugal. It would also be 
beneficial to have a wider geographical application of this 
method, namely in other Macaronesian archipelagos, to 
spread the area covered by ecological quality assessment 
surveys. It is also crucial that this method is tested under 
several pollution conditions as recommended by Guinda 
et al. (2008) to verify its applicability to impacted shores 
other than by nutrient enrichment. The calibration of this 
method is quite difficult in the Azores where pollution is 
nearly absent and its possible impacts are rapidly diluted by 
the effect of strong wave action. Such a scenario forces one to 
work only with the top end of the quality scale, without the 
bottom end to calibrate its boundaries. The nearest scenario 
in the Azores archipelago where coastal communities are 
subject to environmental conditions comparable to coastal 
pollution are those coastal communities where shallow 
water hydrothermal activity leads to increased temperature, 
acidity and heavy metal concentration within enclosed bays 
(Wallenstein et al., 2012). 
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Resumo 

O 4º Relatório do International Painnel for Climate Changes (IPCC, 2007) aponta para que, ao longo do século XXI, as alterações 
climáticas expectáveis se façam expressar não só sob a forma de uma aceleração da subida do nível médio da superfície da água do mar, 
mas também sob a forma de sobrelevação meteorológica e de uma maior frequência de fenómenos extremos, entre outras. Estes efeitos 
irão agravar os já graves problemas que resultam do generalizado défice sedimentar das zonas costeiras, essencialmente associado à redução 
de sedimentos provenientes dos rios. De acordo com a maior ou menor vulnerabilidade e o respetivo grau de exposição, as zonas costeiras 
sentem os efeitos das referidas instabilidades e alterações, pelo que se torna importante identificar as consequências que daí resultam, a 
fim de permitir avaliar o risco da zona costeira sujeita à ação energética do mar. O conhecimento do grau de risco de exposição das frentes 
urbanas, e mesmo dos territórios vizinhos, às ações energéticas do mar, bem como a respetiva representação na forma de mapas podem ser 
um instrumento fundamental nas tomadas de decisão, no que diz respeito à gestão e planeamento das zonas costeiras.

Este estudo procedeu a um levantamento de diferentes abordagens existentes de classificação de vulnerabilidades e riscos costeiros, 
tendo aplicado o método apresentado por Coelho (2005), revisto em Coelho et al. (2007a) e Coelho & Arede (2009), ao longo do trecho 
Espinho—Mira, numa faixa de 2km de largura. Obtiveram–se representações de mapas de classificação do grau de vulnerabilidade, 
do grau de exposição e do nível de risco ao longo desta área de estudo. Os resultados obtidos foram comparados e criticados à luz de 
anteriores estudos, feitos sobre a mesma área de análise, tendo–se observado que em geral a aplicação da classificação proposta conduz a 
uma avaliação metódica e objetiva que vai ao encontro do que anteriores ferramentas estabelecem para a região analisada.

A aplicação da metodologia de classificação de risco vem reforçar a conclusão de que todo o trecho costeiro do litoral da região de 
Aveiro merece elevada preocupação. Nos resultados obtidos, destacam–se com vulnerabilidade muito alta os trechos entre Esmoriz e a 
Torreira e entre a Costa Nova e Mira. Espinho, devido à forte ocupação urbana, sobressai por uma muito alta exposição à ação da agitação 
do mar. Por fim, quase toda a costa em estudo é de elevado ou muito elevado risco, com realce para os trechos entre Espinho e a Torreira 
e entre a Costa Nova e a Vagueira.

Palavras–Chave: vulnerabilidade e exposição, classificação de risco, mapas de risco, gestão e ordenamento, litoral de Aveiro.

AbstrAct 

According to the 4th Report of the International Panel for Climate Changes (IPCC, 2007), during the twenty–first century, the expected 
climate change will be expressed in terms of an acceleration of sea level rise, but also in terms of a higher frequency of extreme storm events, among 
other phenomena. These effects will aggravate the serious problems already observed, which result from the generalized deficit of coastal sediments, 
mainly associated with the reduction of rivers sediments supply. According to the higher or lower vulnerability, and to its level of exposure, coastal 
areas are suffering the effects of coastal instabilities and changes. Thus, it becomes important to know the consequences that will result from them, 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-325_Pereira.pdf
http://dx.doi.org/10.5894/rgci325
http://www.aprh.pt
http://www.univali.br/
http://www.aprh.pt/rgci/
http://www.aprh.pt
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1. IntRodução

Estima–se que cerca de 75% da população portuguesa 
viva atualmente na zona costeira e que este número tenha 
tendência a aumentar significativamente nos próximos anos 
(MAOTDR / INAG, 2006). Considerando a zona costeira, 
tal como referido no documento Bases para a Estratégia de 
Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional (MAOTDR, 
2007), como sendo uma porção de território que, em termos 
biofísicos, é influenciada direta ou indiretamente pelo mar 
(ondas, marés, ventos, biota ou salinidade), é conveniente 
conhecer a vulnerabilidade e o risco imposto pela ação 
do mar à população, bens e serviços que existem na zona 
costeira. Apesar de não ser alvo de análise neste estudo, deve 
ainda considerar–se os riscos associados a desabamentos e 
deslizamentos de terra nas arribas, fenómeno particularmente 
crítico em grandes extensões das costas insulares portuguesas 
(Gomes, 2007).

A vulnerabilidade das zonas costeiras às ações energéticas 
do mar pode ser entendida como a sensibilidade desses 
sistemas biofísicos, manifestada através de alterações 
hidromorfológicas (Gomes & Pinto, 1997). Estas alterações, 
de que podem resultar galgamentos, inundações e perdas 
irreversíveis de território, ocorrem durante a atuação das 
ondas, marés, ventos e correntes, e podem ser intensificadas 
pela ocorrência de acontecimentos extremos, pelo progressivo 
enfraquecimento de fontes aluvionares (aproveitamentos 
hidroelétricos, construção de quebramares, extração de 
areias, dragagens e canais de navegação), pela progressão 
da edificabilidade (construções nas zonas de interação 
fisiográfica, esporões e obras aderentes, aterros sobre praias, 
destruição de dunas), pela subida generalizada do nível 
médio das águas do mar, pelos movimentos de neotectónica 
e por eventuais alterações meteorológicas (Coelho, 2005).

A transformação do potencial de vulnerabilidade para 
uma situação de risco depende da presença de pessoas e de 
bens. De forma concreta, o risco pode ser definido como 
sendo o produto da probabilidade de ocorrência de um 
acontecimento potencial indesejado (temporal, erosão) 
pela consequência associada a esse acontecimento (mortes, 
ferimentos, perda de território, inundação, destruição do 
edificado, perda de atividades económicas, danos sobre um 

ecossistema). Em sentido mais lato, o risco traduz a relação 
entre a vulnerabilidade de um local e a respetiva exposição 
a determinada ação. As frentes urbanas e as infraestruturas 
localizadas em zonas costeiras muito vulneráveis às ações 
energéticas do mar ficam sujeitas a situações de risco que 
dependem da existência ou não de intervenção de defesa 
costeira (Coelho, 2005).

Importa definir estratégias de planeamento que 
reduzam ao mínimo a contribuição de cada um dos 
fatores intervenientes na classificação de risco, seja pelo 
conhecimento e compreensão das vulnerabilidades, seja 
pela minimização do grau de exposição de pessoas e bens à 
ação energética das ondas. É essencial que, numa perspetiva 
de gestão integrada das zonas costeiras, se equacione a 
compatibilização de fatores e interesses adversos, para que 
o modelo de desenvolvimento destas áreas não ponha 
em causa a utilização dos recursos pelas gerações futuras. 
Coelho (2005) considera que as metodologias que permitem 
classificar a zona costeira na forma de zonamento constituem 
um importante instrumento de apoio à tomada de decisão, 
permitindo proceder à avaliação criteriosa de vulnerabilidades 
e riscos.

Diversos relatórios técnicos e estudos científicos têm 
assumido ao longo do tempo o trecho Espinho–Mira como 
um dos mais preocupantes em termos de erosão costeira 
(Dias et al., 1994; CEHIDRO/INAG , 1998; HP, 1998; 
Coelho, 2005; Gomes et al., 2006; Barbosa et al., 2006; 
Coelho et al., 2007b). O presente estudo avalia a 
vulnerabilidade, a exposição e o risco numa faixa do litoral 
de 2km de largura ao longo deste trecho costeiro, que se 
desenvolve paralelamente à Ria de Aveiro. Foi aplicada a 
metodologia de classificação proposta por Coelho (2005) 
e os respetivos resultados foram comparados com diversas 
ferramentas já existentes de apoio à gestão costeira.

2.  CaRaCteRIzação da áRea de estudo

A escolha da localização da área de estudo, entre Espinho 
e Mira, deve–se fundamentalmente à conjugação de dois 
fatores, relacionados com a forte pressão urbana sobre esta 
zona costeira, onde já existe um importante e generalizado 
défice sedimentar, e com as frequentes manifestações da ação 

so that an evaluation can be made of the risk of coastal areas being overtopped, flooded or damaged by the sea wave energy. The knowledge of 
the exposure risk level of urban waterfronts, and of their inland neighbourhood, along with the respective risk mapping, can be a key tool in the 
decision–making process, namely on the management and planning of the coastal areas.

The present study carried out a survey of different existing approaches for the classification of coastal vulnerability, exposure and risk, and then 
it applied the method presented by Coelho (2005), reviewed by Coelho, et al. (2007a) and Coelho and Arede (2009), along the Espinho—Mira 
coastal stretch, with a width of 2km. Representative maps classifying the coastal vulnerability, the exposure degree and the coastal risk to wave 
action, were obtained along this study area, having been observed that in general, the application of the proposed classification results in a 
methodical and objective assessment, which leads to results similar to the ones established by previous tools for the analysed region.

The results highlight as very highly vulnerable the stretches between Esmoriz and Torreira and between Costa Nova and Mira. Due to strong 
urban occupation, Espinho shows a very high exposure to the wave action. Finally, the mapping results were analysed and compared with the 
previous studies performed to the same study area. This study reinforces the conclusion that the entire coastal stretch of the Aveiro coastal region is 
classified in a high risk class, highlighting the Espinho—Torreira and Costa Nova—Vagueira situation.

Keywords: vulnerability and exposure, risk classification, planning and management, Aveiro littoral.
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Figura 1. Localização da área de estudo.
Figure 1. Study area location.

energética do mar sobre esta zona litoral. Este trecho costeiro, 
marcado pela presença de um extenso e frágil cordão dunar, 
praias arenosas de cotas baixas e desenvolvimento paralelo 
à Laguna de Aveiro, é considerado um dos mais dinâmicos 
tipos de costa. O trecho costeiro em análise apresenta uma 
linha de costa com uma extensão linear de cerca de 70km 
e situa–se na região Centro de Portugal, compreendendo 
os municípios de Espinho, Ovar, Murtosa, Aveiro, Ílhavo, 
Vagos e Mira. A largura da área de estudo considerada para 
a análise do risco foi de cerca de 2km, contabilizada desde a 
linha de costa, para o interior terrestre. A localização da área 
de estudo, no território continental português, é apresentada 
na Figura 1, onde se identifica também a localização de 
estruturas de defesa costeira (esporões) e dos aglomerados 
populacionais costeiros presentes no trecho em estudo.

2.1. défice sedimentar

Este litoral apresenta um elevado défice de fornecimento de 
sedimentos, pelo que a capacidade de transporte sedimentar, 

que resulta da ação de ondas (essencialmente provenientes 
de noroeste), correntes e ventos, se alimenta das areias das 
praias, o que origina o acentuado recuo da posição da linha 
de costa. A erosão das praias faz com que a posição da linha 
de costa tenda para uma nova configuração de equilíbrio, 
que corresponde a um menor volume de sedimentos em 
transporte para sotamar, propagando sucessivamente os 
efeitos erosivos para sul (de acordo com o esquematizado 
na Figura 2). Se a quantidade de sedimentos disponíveis 
para a deriva litoral fosse igual à capacidade de transporte, 
a posição da linha de costa estaria em equilíbrio dinâmico 
e o transporte sedimentar ao longo deste trecho do litoral 
encaminharia os sedimentos para sul do cabo Mondego, até 
ao canhão submarino da Nazaré.

No passado, o rio Douro teria capacidade para, 
praticamente sozinho, fornecer a quantidade de sedimentos 
necessários ao equilíbrio (Coelho et al., 2009a). Vários 
autores são unânimes em afirmar que, no trecho em análise, 
o enfraquecimento das fontes sedimentares é a causa maior 
dos problemas erosivos (CEHIDRO, 2010). De acordo com 
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Figura 2. Caracterização genérica do efeito do défice sedimentar na propagação da erosão e na evolução da linha 
de costa, desde uma situação de equilíbrio dinâmico, até uma situação de equilíbrio estático.
Figure 2. General characterization of the sediment deficit effects on erosion propagation and shoreline evolution, from 
a dynamic equilibrium to a static equilibrium situation.

Oliveira (1997), apenas a redução das fontes sedimentares 
pode explicar as taxas de erosão observadas, pois nenhum 
outro fator explicaria só por si a evolução registada nas 
últimas décadas e em especial nos últimos anos.

Na Tabela 1, expõem–se os valores de taxas de recuos 
médios registados ao longo de diversos períodos de tempo, 
no trecho Espinho—Mira, de acordo com a bibliografia 
existente. Os primeiros problemas de erosão costeira 
registados neste trecho reportam a meados do século XIX, 
em Espinho, com relatos de avanços do mar e recuos da 
posição da linha de costa (Oliveira et al., 1982; Pereira & 
Coelho, 2011). Com o decorrer do tempo, verificou–se 
que a erosão aumentou de intensidade e que se propagou 
para sul, afetando as praias do concelho de Ovar. Esta 
tendência é apenas interrompida pelo quebramar norte do 
Porto de Aveiro, que ao interromper a deriva litoral promove 
a barlamar uma forte deposição de sedimentos. A mesma 
tendência de intensificação e propagação da erosão para sul 
é verificada também a sotamar do quebramar norte do porto 
de Aveiro, atualmente com efeitos já visíveis nas praias da 
Vagueira e Mira.

2.2. eventos de risco

Através da recolha de relatos bibliográficos (comunicação 
social, documentos de entidades institucionais ou municipais 
e trabalhos científicos) de situações de erosão, galgamentos 
ou destruição na zona costeira na área de estudo, foi possível 
observar que a ocorrência de fenómenos de destruição 
e dano tem vindo a aumentar ao longo do tempo e que a 
maior incidência de eventos ocorre durante os invernos 
marítimos. A Figura 3 apresenta o número de ocorrências 
de risco relatadas, divididas em períodos de meio século, 
sendo visível que os 10 últimos anos já têm mais registos 
que qualquer anterior período de 50 anos. A evolução que 
se visualiza na Figura 3 deve ser encarada com cautela, já 
que reflete simultaneamente o agravamento dos problemas 
de erosão costeira (mais população junto às zonas costeiras 

e a linha de costa já muito próximo de zonas construídas) 
e a facilidade e preocupação crescentes em relatar os 
acontecimentos erosivos que se vão sucedendo (as populações 
têm maior conhecimento do problema e portanto possuem 
uma maior perceção social do risco), mas não indica que as 
taxas de erosão estejam a aumentar ou que as condições de 
agitação tenham mudado no tempo.

De acordo com a Figura 4, a maioria das ocorrências 
relacionadas com o recuo da posição da linha de costa, 
galgamentos oceânicos, destruição dunar, danos em 
infraestruturas (vias marginais à praia, apoios de praia, 
mobiliário urbano, inundações de edifícios, etc.) e danos 
em obras de defesa costeira, identificadas desde 1850, foi 
observada nos trechos de Espinho—Furadouro (a norte 
da Barra) e Barra—Vagueira (a sul da Barra). O trecho 
Furadouro—São Jacinto apresenta um número reduzido de 
eventos, já que, conforme foi referido, é a zona que beneficia 
da acumulação de sedimentos a norte do quebramar do Porto 
de Aveiro. Uma análise mais extensa destes fenómenos pode 
ser consultada em Pereira & Coelho (2011), onde todos os 
eventos são enumerados e descritos.

2.3. estruturas de defesa costeira

As intervenções de defesa costeira tentam condicionar a 
evolução da posição da linha de costa em determinado local, 
diminuindo a vulnerabilidade do mesmo, mas transferindo 
e propagando o défice sedimentar para sotamar. Ao longo 
do litoral em análise, a erosão tem sido combatida com 
estruturas de proteção, que conduziram a uma importante 
artificialização desta zona costeira. Atualmente, no trecho 
compreendido entre Espinho e Mira estão implantados um 
total de 23 esporões e 13 obras longitudinais aderentes. A 
localização destas estruturas é coincidente com a localização 
mais frequente dos eventos erosivos referidos na secção 2.2. A 
data em que estas estruturas foram construídas e a frequência 
com que são realizadas intervenções de manutenção também 
reflete o agravamento do problema da erosão costeira e a sua 
propagação para sul (Pereira & Coelho, 2011).
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Praia 1870/1954 1954/80 1984/1990 1978/92 1996/01
Espinho - 3,8 - 0,7 0,0 - -
Paramos - 3,3 - 6,0 0,0 - 5,6 -
Esmoriz - 1,6 - 3,7 - 8,0 - 5,6 -
Cortegaça - 0,9 - 3,6 + 2,0 - 3,1 -
Maceda - - - 3,0 - 4,6 -
Furadouro - - 2,8 - 8,0 - -
Torreira - + 0,7 - 4,0 - -
S. Jacinto - + 4,8 0,0 - -

Barra -16,0 
(1947/54) + 0,7 - - - 3,3

Costa Nova -15,0 
(1947/54) - 5,2 - 8,0 - - 6,6

Vagueira - - 3,0 + 12,0 - - 7,1
Mira - + 0,7 0,0 - -

tabela 1. Taxas médias anuais de variação da posição da linha de costa (em metros/ano), entre Espinho e Mira 
(adaptado de Pereira & Coelho, 2011). Recuo assinalado com sinal negativo e acreção com sinal positivo.
table 1. Average annual rates of the shoreline position variation (meters/year), between Espinho and Mira (adapted 
from Pereira and Coelho, 2011). Retreat corresponds to negative values, and accretion to positive values.

Figura 3. Distribuição temporal de relatos de risco costeiro, desde 
1850 (Pereira & Coelho, 2011).
Figure 3. Temporal distribution of coastal risk reports, since 1850 
(Pereira and Coelho, 2011).

Figura 4. Ocorrências relacionadas com vulnerabilidade e risco, 
registadas desde 1850, nas praias do trecho costeiro Espinho-
Mira.
Figure 4. Events related to vulnerability and risk, registered since 
1850, on the Espinho-Mira coastal stretch.

3.  ClassIFICação de vulneRabIlIdade e 
RIsCo CosteIRo

Principalmente devido a preocupações com as 
consequências da subida generalizada do nível médio da água 
do mar têm vindo a desenvolver–se diversas ferramentas e 
metodologias que permitem classificar a vulnerabilidade 
dos territórios face às consequências provocadas por este 
efeito das alterações climáticas. Segundo Coelho (2005), 
estas metodologias, desde que com as necessárias adaptações 
e cuidados, poderão ser aplicadas, numa perspetiva mais 
geral, às ações energéticas do mar. Podem ainda ser referidas 
outras abordagens sem relação com a subida do nível 

médio da água do mar, nomeadamente relacionadas com a 
quantificação da vulnerabilidade dunar (William et al., 1993; 
Matias et al., 1998; Garcia–Mora et al., 2001; 
Freire et al., 2011). De seguida, apresentam–se algumas das 
metodologias de aplicação genérica existentes e descreve–se 
com mais algum detalhe a metodologia que foi aplicada 
neste trabalho.

3.1. metodologias de análise e classificação

Um estudo de vulnerabilidades requer uma grande 
quantidade de informação e uma abordagem multidisciplinar, 
que deve abranger as áreas de engenharia e ambiente, a área 
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socioeconómica e a área política (Nicholls, 1998). Devido à 
complexidade na análise dos parâmetros de vulnerabilidade 
e risco, os métodos existentes e aceites baseiam–se 
essencialmente no conhecimento da área de estudo e das suas 
características físicas e atributos naturais, na análise de fatores 
sócios–económicos e ambientais, na evolução histórica da 
zona costeira, e na ocupação do solo, bem como na evolução 
dessa mesma ocupação.

Na Tabela 2 referem–se, de forma resumida, as principais 
características de alguns métodos e ferramentas, utilizados 
para a classificação de vulnerabilidade e risco costeiro.

Como se verifica, a generalidade dos métodos é posterior 
a 1995, revelando a atualidade da preocupação com o 
risco costeiro. Em termos de metodologia, os diversos 
métodos referidos na Tabela 2 recorrem sistematicamente à 
caracterização da área costeira, à análise de imagens aéreas 
do local e a informações relativas à evolução da linha 
de costa e da ocupação do solo. Os métodos projetam 
diversos tipos de resultados na tentativa de quantificar a 
vulnerabilidade e o risco através de índices, classes ou áreas, 
resultando frequentemente em representação de mapas de 
vulnerabilidade e/ou risco.

3.2. metodologia aplicada

Como é referido na Tabela 2, o método proposto por Coelho 
(2005) avalia fatores relacionados com a vulnerabilidade e 
com o grau de exposição das zonas costeiras, conjugando 
ambos através de uma matriz, para obter uma classificação 
de risco. A metodologia não determina probabilidades, mas 
define critérios simples para uma avaliação qualitativa do 
risco. Esta metodologia foi aplicada à área de estudo, pelo 
que, de seguida, são expostos os princípios fundamentais à 
compreensão dos fatores envolvidos em todo o processo de 
classificação.

 vulnerabilidade(a) 
A metodologia proposta por Coelho (2005) e revista 

em Coelho et al. (2006) define a vulnerabilidade da zona 
costeira às ações energéticas do mar como uma combinação 
da classificação de nove parâmetros de vulnerabilidade 
(Tabela 3). Estes parâmetros de vulnerabilidade incluem 
características naturais e antropogénicas da zona costeira, 
assim como registos sobre a sua dinâmica. Incluem, ainda, 
informações relativas à agitação marítima.
De acordo com as características de cada parâmetro, e 
segundo a escala da Tabela 3, é atribuída uma classificação 
objetiva de vulnerabilidade, que varia entre 1 (muito baixa) 
e 5 (muito alta). A classificação da vulnerabilidade global 
é feita através de uma média ponderada da classificação de 
vulnerabilidade de cada parâmetro, de acordo com os fatores 
de peso definidos na Tabela 4. A definição da importância 
de cada fator foi proposta por Coelho et al. (2007a), após o 
teste e discussão da melhor adequabilidade. Esta ponderação 
também foi testada por Coelho & Arede (2009) e por Coelho 
et al. (2009b).

exposição(b) 
O estudo realizado por Coelho (2005) considera como 

parâmetros de classificação da exposição às ações energéticas 
do mar a densidade populacional, a atividade económica, 

o património histórico e a ecologia. De forma análoga à 
classificação dos parâmetros de vulnerabilidade, para a 
classificação da exposição associada a cada parâmetro, são 
definidas classes objetivas, com valores que variam de 1 
(muito baixa) a 5 (muito alta), de acordo com os critérios 
apresentados na Tabela 5.

Tal como acontece com a classificação da vulnerabilidade, 
também os parâmetros de exposição têm importâncias 
distintas na classificação global de exposição. Segundo Coelho 
(2005) o valor de classificação da exposição global pode ser 
adotado como o valor médio dos parâmetros avaliados, com 
a salvaguarda que este valor médio nunca deve ser inferior ao 
valor atribuído ao parâmetro da densidade populacional.

Risco(c) 
Para conjugar o grau de vulnerabilidade com o grau de 

exposição da zona costeira, obtendo a classificação de risco, 
o estudo de Coelho (2005) propõe a aplicação da matriz 
apresentada na Tabela 6.

De seguida, procede–se à aplicação da metodologia 
proposta por Coelho (2005) a uma área de estudo, 
correspondente ao litoral costeiro da região da Laguna de 
Aveiro.

4.  ClassIFICação da áRea de estudo

Procedeu–se à aplicação da classificação de vulnerabilidade, 
exposição e risco ao trecho costeiro entre Espinho e Mira. 
De seguida referem–se os elementos de base e as principais 
considerações necessárias à aplicação da metodologia, 
evidenciando–se os principais resultados e a respetiva 
comparação com outras ferramentas de planeamento costeiro 
existentes.

4.1. elementos de base

Para a aplicação da metodologia de Coelho (2005), foi 
necessário reunir um conjunto diversificado de informação. 
Para a classificação dos parâmetros de vulnerabilidade 
relacionados com a distância à linha de costa (considerada 
como a linha topográfica à cota do nível médio das águas 
do mar) e topografia recorreu–se a cartas militares à escala 
1:25000, do Instituto Geográfico do Exército (IGE), 
publicadas em 1998 (143, 153, 162–A, 163), 2001 (173, 
184, 195, 206) e 2002 (174). Esta informação foi trabalhada 
em formato digital, permitindo o traçado de linhas divisórias 
das diferentes classes. As cartas militares à escala 1:25000 
também foram utilizadas para classificar a geomorfologia, 
substituindo cartas geomorfológicas à escala 1:500000. O 
estudo da geologia baseou–se em cartas geológicas (1:50000). 
Para classificar o uso do solo recorreu–se às cartas de ocupação 
do solo do Instituto Geográfico Português (IGP), referida à 
informação de agosto de 1990. A classificação dos restantes 
parâmetros depende unicamente de avaliações junto à linha 
de costa. De acordo com Coelho et al. (2007a), o parâmetro 
relacionado com a altura de onda foi sempre classificado com 
vulnerabilidade máxima. A análise do parâmetro relativo 
a taxas de erosão e/ou acreção foi realizada com base em 
valores propostos por vários autores, conforme a Tabela 1, 
e apresentados em Pereira & Coelho (2011). A Figura 5 
representa em forma de mapa, a classificação considerada 
após a análise individual de cada parâmetro. 
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Método Descrição

vu
ln
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ili
da

de

Areal Videotape-Assited Vulnerability Analysis 
(AVVA)

(Leatherman et al., 1995)

Análise de vulnerabilidades, através da classificação por observação aérea dos atributos naturais e socioeconómicos.

U.S. Country Studies Program (Leatherman e Yohe, 
1996)

Estimativa de perda de território e avaliação de proteção futura (custo de proteção), retirada e incerteza. Método 
com recurso a Análise AVVA, análise económica e análise de adaptação.

Cartas de Risco do Litoral

(CRL, 1998)

Carta de vulnerabilidade costeira à perda de território e inundação devido às ações do mar, através da avaliação das 
características que definem a área de estudo.

IPCC Commom Methodology 

(Nicholls, 1998)

Avaliação da vulnerabilidade e definição de estratégias de resposta e de necessidade, de acordo com a avaliação das 
características que definem a área de estudo.

Método de Nicholl’s

(Andrade e Freitas, 2002)

Identificação de mecanismos de perda de território, de acordo com uma avaliação da geologia e geomorfologia 
costeira.

United States Geological Survey 

(USGS, 2004)
Classificação por índices de vulnerabilidade, recorrendo à avaliação de variáveis geológicas e de variáveis físicas.

vu
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 e
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Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)

(Goodwin e Wright, 1991)

Classificação por índices de risco, através da avaliação de índices de classificação de vulnerabilidade e de ocupação 
do solo.

 Classificação de vulnerabilidade e risco 
(Veloso-Gomes e Taveira-Pinto, 1997)

Mapeamento na forma de cartas de risco, como resultado da análise de vulnerabilidade (fatores ambientais e 
antrópicos) e de risco (características da ocupação urbana).

National Oceanic and Atmospheric Administration 
– Costal Services Center (NOAA CSC, 1999)

Identificação de riscos e oportunidades de desenvolvimento, de acordo com análises socioeconómicas e análises 
ambientais.

Classificação de vulnerabilidade, exposição e risco

(Coelho, 2005)

Classificação de risco, na sequência da avaliação de fatores de vulnerabilidade e de fatores de exposição, conjugados 
numa matriz de risco.

Special Interest Group on Coastal Issues (SIGCI, 
2007) Análise de risco através da simulação de cenários de evolução da costa, com base em comportamentos passados. 

Australian/New Zealand Standard (2004) e ISSO/
DIS 31000 (2008) Zonamento de classes de risco, com base em recolha, análise e avaliação de informação.

Classificação de risco

(Pereira, 2010)
Classificação de áreas de risco, recorrendo a simulações de cenários futuros de evolução da linha de costa.

Smartline approach

(Sharples et al., 2009), (Lins-de-Barros e Muehe, 
2011)

1. Mapeamento indicativo (geologia e geomorfologia); 2. Avaliação Regional (morfodinâmica da praia, 
características do pós-praia, etc.); 3. Avaliação local (altura da duna, exposição à ação do mar, evolução da linha de 
costa, etc.); 4. Vulnerabilidade social e análise de risco. 

método Processo Resultado
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Areal Videotape-Assisted Vulnerability Analysis (AVVA)

(Leatherman et al., 1995)

Observação aérea e classificação de atributos 
naturais e socioeconómicos. Análise de vulnerabilidades.

U.S. Country Studies Program (Leatherman e Yohe, 1996) Análise AVVA, análise económica e análise de 
adaptação.

Estimativa de perda de território e avaliação de 
proteção (custo de proteção), retirada e incerteza.

Cartas de Risco do Litoral

(CRL, 1998)

Avaliação das características que definem a área 
de estudo. Carta de vulnerabilidade costeira às ações do mar. 

IPCC Commom Methodology (Nicholls, 1998) Avaliação das características que definem a área 
de estudo.

Estratégias de resposta e avaliação da vulnerabilidade 
e de necessidades.

Método de Nicholl’s

(Andrade e Freitas, 2002)
Avaliação da geomorfologia costeira. Mecanismo de perda de território.

United States Geological Survey (USGS, 2004) Avaliação de variáveis geológicas e de variáveis 
físicas. Índices de vulnerabilidade.
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Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)

(Goodwin e Wright, 1991)

Avaliação de índice de classificação de 
vulnerabilidade e de ocupação do solo. Índices de classificação de risco.

 Classificação de vulnerabilidade e risco (Veloso-Gomes e 
Taveira-Pinto, 1997)

Análise de vulnerabilidade (fatores ambientais e 
antrópicos) e de risco (características da ocupação 
urbana).

Cartas de risco.

National Oceanic and Atmospheric Administration – 
Costal Services Center (NOAA CSC, 1999)

Identificação dos riscos, e análise socioeconómica 
e análise ambiental.

Identificação de riscos e oportunidades de 
desenvolvimento.

Classificação de vulnerabilidade, exposição e risco (Coelho, 
2005)

Avaliação de fatores de vulnerabilidade e de 
fatores de exposição, conjugados numa matriz 
de risco.

Classificação de risco.

Special Interest Group on Coastal Issues (SIGCI, 2007) Simulação de cenários de evolução da costa, com 
base em comportamentos passados. Análise de risco

Australian/New Zealand Standard (2004) e ISSO/DIS 
31000 (2008) Recolha, análise e avaliação de informação. Zonamento de classes de risco.

Classificação de risco (Pereira, 2010) Simulação de cenários futuros de evolução da 
linha de costa. Classificação de áreas de risco.

Smartline approach

(Sharples et al., 2009), (Lins-de-Barros e Muehe, 2011)

Avaliação da geomorfologia, exposição e agitação 
na costa. Fatores socioeconómicos. 

Mapas de classificação de vulnerabilidade e risco na 
forma de polígono de linha de costa.

tabela 2. Metodologias de classificação de vulnerabilidade e risco.
table 2. Methodologies to classify coastal vulnerability and risk.
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vulnerabilidade muito baixa
(Classe 1)

baixa
(Classe 2)

moderada
(Classe 3)

alta
(Classe 4)

muito alta
(Classe 5)

Distância à linha 
de costa (m) > 1000 > 200

≤ 1000
> 50
≤ 200

> 20
≤ 50 ≤ 20

Cota topográfica 
(m) > 30 > 20

≤ 30
> 10
≤ 20

> 5
≤ 10 ≤ 5

Geologia Rochas 
magmáticas

Rochas 
metamórficas

Rochas 
sedimentares

Sedimentos 
não 

consolidados 
de grandes 
dimensões

Sedimentos 
não 

consolidados 
de pequenas 
dimensões

Geomorfologia Montanhas Arribas 
rochosas

Arribas 
erodíveis, 
abrigadas, 

zonas 
interiores de 
relevo pouco 
acentuado

Praias expostas, 
planícies

Dunas, 
restingas, 
estuários, 
aluviões, 
lagunas

Revestimento do 
solo Floresta

Vegetação 
rasteira, solo 
cultivado e 

jardins

Solo não 
revestido

Urbanizado 
rural

Urbanizado ou 
industrial

Ações 
antropogénicas

Intervenções 
com estruturas 
de manutenção 
da posição da 
linha de costa

Intervenções 
sem estruturas 

mas sem 
evidência 

de redução 
nas fontes 

sedimentares

Intervenções 
sem estruturas 

mas com 
evidência 

de redução 
nas fontes 

sedimentares

Sem 
intervenções e 
sem evidência 

de redução 
nas fontes 

sedimentares

Sem 
intervenções e 
com evidência 

de redução 
nas fontes 

sedimentares

Máxima 
altura de onda 

significativa (m)
<3.0 ≥ 3.0

<5.0
≥ 5.0
<6.0

≥ 6.0
<6.9 ≥ 6.9

Máxima 
amplitude de 

maré (m)
<1.0 ≥ 1.0

<2.0
≥ 2.0
<4.0

≥ 4.0
<6.0 ≥ 6.0

Taxas médias de 
erosão/acreção 

(m/ano)

> 0
Acreção

> -1
≤ 0

> -3
≤ -1

> -5
≤ -3

≤ -5
Erosão

tabela 3. Parâmetros de vulnerabilidade (Coelho, 2005).
table 3. Parameters of vulnerability (Coelho, 2005).
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Parâmetros de vulnerabilidade
distância à linha de costa (d)

<100m > 100m

Distância à linha de costa (m) 6/28

Cota topográfica (m) 6/28

Geologia 6/28

Geomorfologia 2/28

Revestimento do solo 2/28

Máxima altura de onda significativa (m) 2/28

Taxas médias de erosão/acreção (m/ano) 2/28

Máxima amplitude de maré (m) 1/28

Ações antropogénicas 1/28

tabela 4. Fatores de ponderação dos parâmetros de vulnerabilidade (Coelho et al., 2007a; Coelho e Arede, 2009; 
Coelho et al., 2009b).
table 4. Weighting factors of vulnerability parameters (Coelho et al., 2007a; Coelho and Arede, 2009; Coelho et al., 
2009b).

exposição
muito 
baixa

(Classe 1)

baixa
(Classe 2)

moderada
(Classe 3)

alta
(Classe 4)

muito alta
(Classe 5)

Densidade populacional 
(habitantes/km2) <100 100-200 200-350 350-500 >500

Atividades económicas 
(empresas por município) <2000 2000-4000 4000-6000 6000-8000 >8000

Ecologia
Zonas sem 
relevância 
ecológica

Reserva 
Agrícola 
Nacional

Reserva 
Ecológica 
Nacional

Zonas de 
Proteção 
Ecológica

Reservas 
Naturais

Património histórico 
existente

(número de elementos 
identificados por freguesia)

<5 5-15 15-25 25-35 >35

tabela 5 – Parâmetros de exposição (Coelho, 2005).
table 5 – Exposure parameters (Coelho, 2005).
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matriz de risco
Grau de exposição legenda:

1 2 3 4 5 I - Risco desprezável

vu
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G
lo

ba
l

1 I I I II III II – Risco baixo

2 I I II III IV III - Risco médio

3 I II III IV V IV – Risco elevado

4 II III IV V V V – Risco muito elevado

5 III IV V V V

tabela 6. Matriz de classificação de riscos (Coelho, 2005).
table 6. Risk classification matrix (Coelho, 2005).

No estudo do grau de exposição, a análise dos fatores 
foi realizada de acordo com Coelho & Arede (2009). Foi 
considerada a densidade populacional correspondente a cada 
freguesia da área de estudo, através de dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), dos censos de 2011. Ainda 
recorrendo a dados do INE, classificou–se o parâmetro 
relativo às atividades económicas, à escala municipal. Para a 
avaliação do parâmetro de ecologia foram utilizados os mapas 
do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), onde 
estão implantadas as zonas de Reserva Agrícola Nacional e as 
várias zonas da Reserva Ecológica Nacional, Zonas de Proteção 
Ecológica e Reservas Naturais (FBO, 1997; HP, 1998). Para 
a classificação do património histórico foi elaborada uma 
base de dados, à escala das freguesias, de todos os elementos 
existentes (edifícios, monumentos, locais de culto religioso, 
etc.) considerados de interesse histórico e cultural. Com base 
nas considerações anteriores, foram representados em mapa 
todos os parâmetros de exposição (Figura 6).

Depois de reunida toda a informação de base, foi criada 
uma grelha de pontos sobre a área de estudo e todos os 
parâmetros foram classificados de forma isolada, em cada 
ponto. Os pontos definidos distam entre si 200 metros na 
direção paralela à linha de costa e 1000 metros na direção 
norte–sul. Por se entender necessário maior refinamento 
dos resultados, consideraram–se ainda pontos a 25 e a 50 
metros de distância da linha de costa, por ser a zona de 
maior variabilidade do grau de risco. Através da aplicação 
da ponderação apresentada na Tabela 4 e do critério relativo 
ao grau de exposição, foram obtidas, respetivamente, a 
classificação de vulnerabilidade global e a de exposição 
global, para cada ponto da grelha. A interpolação de valores 
entre os pontos da grelha permitiu identificar as curvas de 
igual classificação, para os valores de 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5, 
correspondendo aos limites entre as diferentes classes de 
vulnerabilidade e de exposição, permitindo a representação 
dos mapas de vulnerabilidade global e exposição global. De 
acordo com a Tabela 6, para cada ponto da grelha, foi cruzado 
o valor da classificação de vulnerabilidade global e do grau de 
exposição global, para obter o valor do risco, permitindo a 
representação final do respetivo mapa. 

4.2. Resultados

Na Figura 7 apresentam–se os resultados das classificações 
globais de vulnerabilidade, exposição e risco.

A faixa de 2km de largura não engloba nenhuma 
classificação na vulnerabilidade muito baixa, indicando 
desde logo alguma da fragilidade da região, de baixas cotas 
e depósitos sedimentares, numa frente costeira muito 
energética e com elevado défice sedimentar. A Barrinha de 
Esmoriz e a Laguna de Aveiro, retratadas simultaneamente 
nos parâmetros de geomorfologia e de topografia, conferem 
uma maior largura da faixa de território classificada com 
vulnerabilidade alta. Algumas zonas entre Esmoriz e a 
Torreira e entre a Costa Nova e Mira atingem mesmo 
vulnerabilidades muito altas, numa faixa estreita e próxima 
da linha de costa. O estudo considera todo o trecho como 
vulnerável, apresentando, no entanto, alguns trechos mais 
críticos do que outros. A caraterização de trechos com alta 
vulnerabilidade deve–se fundamentalmente, por um lado, ao 
forte processo erosivo nessas áreas, às perdas significativas de 
território ou alterações no ecossistemas, como acontece nos 
trechos Cortegaça—Furadouro e Vagueira—Mira, e, por 
outro lado, está relacionado com a presença de aglomerados 
urbanos próximos à linha de costa, como no caso dos trechos 
Esmoriz—Cortegaça e Costa Nova—Vagueira.

Na representação da exposição global, destaca–se a 
influência das fronteiras administrativas, ao nível das 
freguesias, na delimitação dos resultados das diferentes classes. 
O facto de 2 dos 4 parâmetros serem definidos através de 
características identificadas ao nível da freguesia (densidade 
populacional e património histórico existente) e das atividades 
económicas serem definidas ao nível do município, faz com 
que apenas a classificação da ecologia permita diferentes 
classificações de exposição global para pontos dentro dos 
limites administrativos da mesma freguesia. O parâmetro de 
densidade populacional, pela sua importância (valor mínimo 
a adotar, mesmo que seja maior que o resultado da média 
dos parâmetros de exposição), ganha destaque e por vezes é o 
parâmetro que condiciona a exposição global nas classes mais 
altas. Por esse motivo, a freguesia de Espinho é classificada 
com o grau de exposição muito alta.
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Figura 5. Classificação dos parâmetros de vulnerabilidade para a área de estudo.
Figure 5. Classification of the parameters of vulnerability, for the study area.
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Figura 7. Classificação de vulnerabilidade, exposição e risco, na 
área de estudo.
Figure 7. Classification of vulnerability, exposure and risk, in the 
study area.

Figura 6. Classificação dos parâmetros de exposição para a área 
de estudo.
Figure 6. Classification of the parameters of exposure, for the study area.

Enquanto resultado da conjugação da vulnerabilidade 
e da exposição, o risco apresenta caraterísticas das duas 
representações referidas anteriormente. As classes distribuem–
se de forma uniforme, com o grau de risco a diminuir quando 
se avança para o interior. O risco máximo (muito elevado) 
só acontece nos concelhos de Espinho e Ovar mas ao longo 
de todo o litoral, na faixa mais próxima da linha de costa, 
vão–se identificando locais de risco elevado. Só a zona de 
linha de costa em Paramos (concelho de Espinho) e a sul 
da Torreira, no concelho da Murtosa é que apresenta risco 
médio. Quando a distância à linha de costa já é superior a 
1km, as classes de risco que passam a dominar são o risco 
baixo e negligenciável. A classificação da vulnerabilidade, 
exposição e risco, distribui–se ao longo das diferentes classes, 
de acordo com os resultados da Tabela 7, resumindo a 
situação de cada concelho.

O concelho de Espinho é o que apresenta uma maior 
percentagem (39%) de território classificado com baixa 
vulnerabilidade. Este fato deve–se essencialmente às cotas 

topográficas mais elevadas e às melhores características 
geológicas (rochas sedimentares). Por outro lado, Ílhavo é o 
concelho mais vulnerável, com quase 58% do seu território 
analisado a ser classificado nas classes de vulnerabilidade alta 
e muita alta.

A classe de exposição global com maior representatividade, 
cerca de 68% de toda a área analisada, é a classe de grau de 
exposição baixo, já que todas as restantes classes têm uma 
expressão pontual ao longo da área de estudo. O concelho de 
Espinho é o único com classe de exposição muito elevada e 
deve a sua classificação à densidade populacional da freguesia 
de Espinho, que se apresenta como a maior de toda a área 
de estudo. A exposição moderada resulta do parâmetro de 
ecologia, nas zonas de Reserva Ecológica Nacional, e do 
parâmetro da densidade populacional das freguesias de 
Anta e de Esmoriz. O grau de exposição muito baixo resulta 
da densidade populacional das freguesias da Murtosa, da 
Gafanha do Carmo e da Gafanha da Boa Hora, onde também 
não se regista desenvolvimento de atividades económicas, 
nem existência de património histórico significativo.
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Concelho área 
total

vulnerabilidade exposição Risco

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 I II III IV V

espinho 11,3 0,0 4,4 3,8 3,1 0,0 0,0 7,6 1,6 0,2 1,8 2,4 4,8 2,4 0,6 1,1

ovar 35,4 0,0 1,0 23,0 11,0 0,4 0,0 31,5 3,9 0,0 0,0 11,6 17,9 3,6 2,3 0,1

murtosa 25,2 0,0 0,0 15,4 9,6 0,2 18,0 7,2 0,0 0,0 0,0 12,0 6,1 6,8 0,3 0,0

aveiro 13,2 0,0 0,0 8,8 4,4 0,0 0,0 10,5 2,8 0,0 0,0 0,0 7,8 3,4 2,1 0,0

Ílhavo 15,9 0,0 0,0 6,7 9,0 0,2 3,8 11,1 1,1 0,0 0,0 5,8 7,7 2,2 0,4 0,0

vagos 15,0 0,0 1,0 7,1 6,8 0,1 11,8 3,2 0,0 0,0 0,0 6,4 4,9 3,5 0,3 0,0

mira 30,3 0,0 1,4 17,5 11,4 0,0 0,0 27,7 2,6 0,0 0,0 5,8 10,9 11,6 1,9 0,0

total 146,4 0,0 7,8 84,4 55,3 0,9 33,5 98,9 12,0 0,2 1,8 44,0 60,0 33,4 7,8 1,2

tabela 7. Área (km2) classificada em cada classe de vulnerabilidade, exposição e risco, distribuída pelos diferentes concelhos da área de estudo.
table 7. Area (km2) classified in each class of vulnerability, exposure and risk, in the different municipalities of the study area.

Trecho Estado Observação

Esmoriz-Cortegaça Muito crítico Processo erosivo contínuo. Manutenção da frente litoral 
através de obras de defesa. Inviabilidade para utilização 

balnear.

Furadouro Sul Moderadamente 
crítico

Tendência erosiva. Cordão dunar mais largo e com cotas 
mais elevadas conferem mais estabilidade a esta área.

Costa Nova-Vagueira Crítico Iminência de rutura do cordão dunar.

Vagueira Sul Extremamente 
crítico

Na inexistência de intervenções de proteção o cordão dunar 
romperia facilmente.

tabela 8. Trechos críticos do POOC Ovar-Marinha Grande (HP, 1998), identificados na área de estudo.
table 8. Critical stretches on POOC Ovar-Marinha Grande (HP, 1998), identified in the study area.

O risco muito elevado, obtido numa zona extensa de 
Espinho e em Esmoriz, resulta essencialmente da respetiva 
densidade populacional, que representa, no concelho de 
Espinho, quase 10% do território analisado. A Barrinha de 
Esmoriz influencia a classificação da geomorfologia, o que, 
associado à considerável densidade populacional, confere à 
parte Norte do trecho Esmoriz—Furadouro a classificação 
de risco muito elevado. O trecho Furadouro—Torreira, 
apesar da sua fraca densidade populacional, caracteriza–se 
por uma forte tendência erosiva, possuindo características 
físicas e naturais que elevam a sua vulnerabilidade global, e 
lhe confere uma classificação de classe de risco elevado. São 
Jacinto, apesar de beneficiar da deposição de sedimentos 
a Norte dos quebramares do porto de Aveiro, deve a 
classificação de risco elevado à exposição que resulta da área 
classificada como Reserva Natural. A sul dos quebramares do 
Porto de Aveiro, a classificação de risco elevado prolonga–se 
ao longo de todo o litoral, destacando–se o trecho Costa 
Nova—Vagueira, que associado à grande vulnerabilidade 
apresenta áreas urbanas próximas ao litoral.

4.3.  Comparação com outras ferramentas de 
planeamento

Procede–se de seguida a uma breve comparação dos 
resultados da classificação obtida com o que foi preconizado 
anteriormente por outras ferramentas ou estudos de 
planeamento.

PooC ovar–marinha Grande (a) (HP, 1998)
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar—

Marinha (HP, 1998) destaca 4 trechos críticos: Esmoriz—
Cortegaça, Furadouro Sul, Costa Nova—Vagueira e Vagueira 
Sul. A Tabela 8 apresenta de forma resumida as observações 
relativas aos trechos com classificação crítica.

O resultado agora obtido vai ao encontro da classificação 
de risco destes trechos. No entanto, o HP (1998) remete para 
um nível inferior, o risco a sul de Cortegaça e em São Jacinto. 
No primeiro caso, a avaliação do HP (1998) deve–se à 
inexistência de ocupação humana. No entanto, a diminuição 
do grau de exposição é compensada por uma vulnerabilidade 
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alta, que conduz à classificação final deste trecho com grau 
de risco elevado. A presença do quebramar norte do Porto 
de Aveiro, que ao reter a barlamar os sedimentos promove a 
estabilidade da praia de São Jacinto, é considerada pela HP 
(1998) um fator para baixar a classificação de risco que lhe 
está associada. A presente metodologia descreve São Jacinto 
como área de risco elevado fundamentalmente devido à 
vulnerabilidade da geomorfologia associada à presença 
da Laguna de Aveiro e ao grau de exposição elevado, pela 
presença da Reserva Natural de São Jacinto.

Cartas de Risco do litoral (b) (CEHIDRO/INAG, 1998)
Nas Cartas de Risco do Litoral (CRL) (CEHIDRO/INAG, 

1998), caraterizaram–se como zonas de risco os territórios 
costeiros que, tecnicamente, pudessem ser ameaçados pelo 
mar, conduzindo à perda irreversível de território, assim 
como as áreas de territórios suscetíveis à inundação, devido 
a fenómenos de agitação marítima. No entanto, as CRL 
deverão ser entendidas como cartas de vulnerabilidade da zona 
costeira às ações do mar, uma vez que o zonamento é realizado 
sem considerar o uso do território costeiro, nomeadamente 
a existência de edificado urbano. Apesar da representação 
da classificação em planta, a CRL não procede a qualquer 
diferenciação de classes para as zonas interiores do território, 
mantendo o mesmo valor que é atribuído na linha de costa. 
A CRL atribui risco elevado ao trecho Espinho—Torrão 
do Lameiro, justificado com a forte e histórica tendência 
erosiva, e atribui risco médio na Torreira, onde a posição da 
linha de costa tem sido quase inalterada. No presente estudo, 
entende–se que a vulnerabilidade junto à linha de costa se 
mantem na classe muito alta no trecho Esmoriz—Torreira, 
diminuido apenas para a classe de classficação elevada entre a 
Torreira e São Jacinto. A sotamar dos quebramares do Porto 
de Aveiro, no trecho Barra–Praia do Areão, a CRL classifica 
o risco de elevado, pela estreita restinga arenosa e de cotas 
baixas, que confere fragilidade ao sitema dunar, susceptível 
de sofrer galgamentos e inundações. O trecho compreendido 
entre a Praia do Areão e Mira é classificado de risco médio, 
já que apesar das caraterísticas do trecho serem semelhantes 
ao que lhe antecede a barlamar, o sistema dunar é mais 
robusto.

Projeto eurosion (c) (Gomes et al., 2006)
O projeto EUrosion apresenta dez zonas de estudo 

num trecho que se estende entre a Foz do Douro e o cabo 
Mondego, concluindo que as causas potenciadoras de erosão 
neste segmento são as atividades humanas e os aglomerados 
urbanos, as barragens e as obras portuárias. Esse trabalho 
identifica os trechos Espinho—Torreira e Costa Nova—Mira 
como locais em estado crítico em termos de risco. O trecho 
entre a Torreira e o quebramar norte do Porto de Aveiro é 
menos crítico, devido ao acumular de sedimentos retidos 
no quebramar. A classificação é similar à agora obtida e é 
fundamentada pelo forte processo erosivo e pela presença 
frequente de frentes urbanas, ainda que protegidas com obras 
de defesa costeira. O EUrosion (2006) destaca os trechos 
Esmoriz—Cortegaça e Vagueira—Mira, com classificação 
de muito críticos, ainda que por aspetos diversos. No caso de 
Esmoriz—Cortegaça, o risco advém do fato de que qualquer 

perda de território corresponde a zona urbana, o que neste 
estudo se estendeu até à Torreira. No caso de Vagueira—Mira, 
a classificação de Gomes et al. (2006), deve–se ao facto de os 
recuos na posição da linha de costa poderem implicar ruturas 
na restinga de areia que separa a Laguna de Aveiro do mar. A 
presente metodologia admite que este critério também seja 
válido para o trecho Costa Nova—Vagueira, onde, associada 
à vulnerabilidade da restinga, se encontra a elevada exposição 
das frentes urbanas costeiras.

Projeto seCuR–Ria (d) (Coelho et al., 2007b)
O projeto SeCUR–Ria considerou a metodologia de 

análise de vulnerabilidades apresentada por Coelho (2005), 
Coelho & Gomes (2005) e Coelho et al. (2006), que se 
baseia na definição de vulnerabilidade global de uma zona 
costeira como a combinação ponderada de vários parâmetros 
de vulnerabilidade associados às características (ambientais e 
antrópicas) de cada local. Este projeto apresentou resultados 
semelhantes aos obtidos para a análise de vulnerabilidade pelo 
presente estudo, pois ambos seguiram a mesma metodologia. 
No projeto SECUR–Ria, a extensão litoral analisada foi 
menor, não compreendendo o concelho de Espinho, mas 
incluíndo uma faixa de largura bem superior a 2km. Nos 
resultados do projeto SECUR–Ria a vulnerabilidade diminui 
à medida que se avança para o interior do território, sendo 
muito baixa a partir dos 5000m de distância da linha de 
costa a vulnerabilidade. 

5.  dIsCussão

O trecho costeiro compreendido entre Espinho e Mira 
encontra–se entre os trechos costeiros mais dinâmicos de 
Portugal, manifestando graves problemas de erosão costeira, 
recuo da posição linha da costa e episódios, cada vez mais 
recorrentes, de danos em infraestruturas costeiras, devidos à 
ação energética do mar. Por esse motivo, diversos estudos de 
dinâmica costeira têm vindo a ser elaborados, por forma a 
fornecer elementos condutores para a gestão e planeamento 
da zona costeira.

Ao longo do trecho Espinho—Mira, a distribuição das 
classes de vulnerabilidade global é relativamente uniforme. 
Estes resultados vão ao encontro dos resultados obtidos pelo 
estudo de Coelho et al. (2007a), onde se observa que a faixa 
de vulnerabilidade muito alta corresponde essencialmente 
a faixas estreitas nas zonas de praia. As faixas de grau de 
vulnerabilidade elevada são mais extensas, apresentando 
larguras entre 250m e 1800m. Conforme apresentado na 
Figura 7, as zonas mais expostas às ações do mar são as 
frentes costeiras urbanizadas. Este resultado está de acordo 
com o trabalho de Pereira & Coelho (2011), que refere 
que as ocorrências de dano e destruição nas zonas costeiras 
estão frequentemente associadas a locais urbanizados, como 
Espinho, o trecho Esmoriz—Furadouro, Costa Nova, 
Vagueira e Mira.

Apesar de se considerar genericamente apropriada, a 
metodologia apresenta algum caráter subjetivo que pode ser 
questionado. O valor ecológico atribuído no parâmetro de 
exposição pode estar sobreavaliado por esta metodologia, já 
que os resultados obtidos na Reserva Natural de São Jacinto 
são de risco elevado, apesar de corresponder a uma zona que 
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beneficia da acumulação de sedimentos no quebramar norte 
do Porto de Aveiro. No entanto, outros estudos e ferramentas 
conferem a este local uma classificação de baixo risco, não 
pesando da mesma forma o valor ecológico do local.

Refira–se, também, que o acesso a dados, por vezes 
só disponíveis à escala administrativa da freguesia ou do 
município, dificulta uma representação mais localizada, 
podendo condicionar a classificação de alguns locais. Assim, 
a distribuição das diferentes classes de risco pelo território 
representado em planta é uma mais–valia da metodologia, 
mas que deve ser encarada com algum cuidado, em função 
da forma como se acede à informação. A representação 
do risco segundo esta metodologia depende da escala de 
representação utilizada, considerando–se apropriada para a 
distinção entre classificações de zonas costeiras heterogéneas. 
Todo o trecho do litoral de Aveiro apresenta caraterísticas 
bastante homogéneas, acabando por apresentar resultados 
muito próximos em toda a extensão.

6.  ConClusões

O défice de sedimentos que existe ao longo do litoral 
entre Espinho e Mira traduz–se em graves problemas de 
erosão costeira. Os casos mais graves correspondem a locais 
de intensa ocupação, em que a proteção das pessoas e 
bens se torna imprescindível, mas, devido à fragilidade da 
restinga de areia que separa o mar da Laguna de Aveiro, os 
aspetos ambientais desta zona costeira também devem ser 
considerados.

O défice sedimentar, os eventos de risco, relacionados com 
o recuo da posição da linha de costa, galgamentos oceânicos, 
destruição dunar e danos em obras de defesa costeira, bem 
como o número de obras de defesa costeira existentes entre 
Espinho e Mira demonstram a vulnerabilidade e risco desta 
zona costeira. Assim, o presente estudo consistiu na aplicação 
de uma metodologia para compreender a vulnerabilidade, a 
exposição e o risco a que o trecho considerado está sujeito, 
devido à ação energética do mar. Conclui–se que todo o 
trecho é vulnerável e, por isso, sujeito a situações de risco 
elevado. Destacam–se em termos de vulnerabilidade alta os 
trechos Esmoriz—Torreira e Costa Nova—Mira.

A classificação dos parâmetros relativos ao grau de 
exposição, recorrendo a características definidas à escala 
da freguesia, faz com que os seus limites administrativos 
fiquem associados aos limites das classes de exposição global. 
Na área de estudo, o trecho com maior grau de exposição 
à ação do mar é o que se situa entre Espinho e Esmoriz, 
fundamentalmente devido à densidade populacional das 
freguesias envolvidas. De salientar que todas as frentes 
urbanas costeiras são consideradas com exposição alta e, por 
isso, agravam o grau de risco. As dunas de São Jacinto, devido 
à classificação de Reserva Natural, também se destacam como 
área de alta exposição.

Toda a frente costeira da área de estudo, junto à linha 
de costa, é considerada de risco elevado ou muito elevado. 
Devido à elevada exposição global, Espinho—Esmoriz 
destaca–se como trecho classificado com grau de risco 
muito elevado. A norte do quebramar do Porto de Aveiro, 
o trecho entre Esmoriz e a Torreira, classificado de risco 
elevado, pode ser dividido, de acordo com os parâmetros 

indutores de risco. O trecho Esmoriz—Cortegaça deve a 
classificação à urbanização do litoral e correspondente grau 
de exposição, enquanto Cortegaça—Torreira deve a sua 
classificação à efetiva perda de território e correspondente 
grau de vulnerabilidade. A sul da barra de Aveiro, na região 
entre a Costa Nova e a Vagueira, a Laguna de Aveiro e a 
presença de aglomerados urbanos traduzem–se num trecho 
com risco elevado. 

Os resultados da aplicação desta metodologia de 
classificação de vulnerabilidades e riscos costeiros foram 
confrontados com alguns trabalhos anteriores (HP, 1998, 
CEHIDRO/INAG , 1998, Gomes et al., 2006), permitindo 
verificar uma correspondência significativa de classificações e 
zonamentos. Assim, entende–se que a metodologia proposta, 
baseada em critérios bem definidos, pode ser uma forma 
objetiva de classificar o território costeiro em termos de 
vulnerabilidade e risco de exposição às ações energéticas do 
mar, auxiliando a tomada de decisão, na gestão e planeamento 
das zonas costeiras.
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Resumo

Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida na região costeira entre os municípios de Maxaranguape e Touros, 
especificamente nos campos de dunas móveis do litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte. Zonas costeiras, ainda que ocupem 
uma área pequena em relação ao total da superfície terrestre, concentram grande parte da população no mundo. No Rio Grande do 
Norte, o mosaico da paisagem costeira que compõe os campos de dunas móveis sugere um cenário dinâmico de mudanças nos arranjos 
espaciais e temporais, com alterações significativas na geometria da cobertura sedimentar superficial. Dunas podem ser descritas como 
acumulações de sedimentos movidos pela força e competência do vento. Elas atuam como uma barreira natural para ondas altas e ventos 
fortes, além de ter papel fundamental no constante fornecimento de sedimentos para a praia. Nesta perspectiva este artigo tem como 
objetivo, cartografar a zona costeira emersa referente ao litoral oriental do Rio Grande do Norte, sob o ponto de vista da evolução espaço-
temporal dos campos de dunas móveis, por meio de técnicas de geoprocessamento, aí incluídos sensoriamento remoto, processamento 
de imagens digitais e sistemas de informações geográficas (SIG). Apesar das peculiaridades em função de gênese e forma, admite-se no 
presente estudo, que todas as diversas terminologias usadas para classificar os inúmeros depósitos eólicos em movimento devem ser 
apreciadas na categoria única: duna móvel. Isto porque, para o objetivo geral proposto condicionado ao mapeamento temático, estas 
dunas ainda sustentam uma dinâmica temporal e espacial significativa.  A metodologia implica na seleção, aquisição e processamento dos 
produtos de sensores remotos; na atualização do mapa geológico; seleção das áreas piloto; na classificação supervisionada das áreas piloto, 
na determinação das superfícies não vegetadas das dunas e na quantificação das alterações multi-temporais. Aplicar o sensoriamento 
remoto em análises temporais implica em obter informação sobre a evolução de um alvo sem necessariamente estar em contato físico 
direto com ele. Neste contexto, os produtos imagem Landsat TM/ETM+ usados no trabalho seguramente foram aplicados para monitorar 
e medir importantes atividades costeiras sobre a superfície do planeta.  Os resultados implicam na edição das cartas temáticas: mapa 
litológico; mapa da evolução multitemporal dos campos de dunas móveis; mapa da quantificação das diferenças dos campos de dunas 
móveis. Episódios do El Niño que afetam diretamente a circulação atmosférica, potencializando o aporte sedimentar para as dunas de 
areia, podem justificar relativo aumento de área entre 1993 e 2001. A dinâmica das transições na paisagem foram superiores a estabilidade 
dos padrões espaciais dunas, de tal forma que os campos de dunas do litoral oriental do Rio Grande do Norte, e principalmente as dunas 
móveis de Touros, Zumbi e Maracajaú apresentaram redução da área de cobertura sedimentar desprovida de vegetação entre 1988 e 2007. 
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1.  INTRoDuÇÃo

As regiões costeiras que têm como uma das funções 
unir a terra e o mar, mesmo ocupando uma pequena área 
em relação a superfície terrestre, agrupam uma grande 
parcela da população mundial. Considerando América do 
Sul, América Central e América do Norte, a linha de costa 
é praticamente continua de um polo a outro. São regiões 
atrativas do ponto de vista geológico, biológico, econômico 
e social. Em todo planeta, a diversificada paisagem natural 
“desenhada” pelas praias, dunas, paredões de falésias e corais, 
explicam a demanda e forte ocupação das zonas costeiras. 
O litoral brasileiro com 8,5 mil quilômetros de costa, desde 
Chuí/RS com suas dunas até as planícies costeiras vegetadas 
por mangue de Bragança/PA, proporciona ao país inúmeros 
benefícios econômicos vinculados à fonte de renda e emprego 
para construção civil, gastronomia, lazer, pesca, entre outros 
(Giannini et al., 2005; Hazin, 2010). 

Na perspectiva de monitoramento das dunas, o ambiente 
estudado se caracteriza pelas constantes mudanças no 
tempo e no espaço, isso implica diretamente na presença de 
grande diversidade de feições geológicas, geomorfológicas e 
abundância de paisagens naturais. Técnicas de sensoriamento 
remoto são comumente utilizadas para este tipo de pesquisa. 

O mapeamento do deslocamento das dunas torna-se viável 
pela comparação de imagens coletadas em séries temporais, 
viabilizando com isso o reconhecimento dos padrões espaciais 
apresentados no tempo e no espaço (escala definida), além 
da quantificação das alterações encontradas (Florenzano, 
2008).

A noção exata da distribuição e da área ocupada por 
uma duna, pela vegetação natural, por áreas urbanas, pela 
agricultura ou pelo solo exposto, bem como informações 
sobre a dimensão de suas mudanças, se tornam cada 
vez mais necessárias aos tomadores de decisões a nível 
municipal, estadual e federal. Existe uma crescente busca 
pelas atualizações dos registros de uso do solo a fim de avaliar 
perspectivas futuras em relação às possíveis mudanças. Dentro 
do contexto, as ferramentas de geoprocessamento permitem 
em pequeno espaço de tempo obter diversas informações 
temporais, espaciais e espectrais de uma região geográfica.

Sendo assim, campos de duna móvel, sucintamente, 
podem ser entendidos como acumulações de sedimentos 
movidos pela força e competência do vento. Apesar das 
peculiaridades em função de gênese e forma, admite-se no 
presente estudo, que todas as diversas terminologias usadas 
para classificar os inúmeros depósitos eólicos devem ser 

Por fim, as técnicas e dados levantados, eventualmente, podem ser aplicados ao monitoramento de campos de dunas móveis visando à 
conservação e a manutenção dos ecossistemas dunares dispostos ao longo de toda costa do Rio Grande do Norte.

Palavras-chave: campos dunares, sensoriamento remoto, evolução espaço-temporal e padrões de paisagem.

AbstrAct

This study presents the results of a research carried out on the mobile dune fields in the littoral zone between the municipalities of Maxaranguape 
and Touros, state of the Rio Grande do Norte, northeastern Brazil. The littoral zones occupy a small area in relation to the whole earth surface; 
however they concentrate a large amount of world population. The study has as an objective, to map the emerged coastal zone on the eastern coast 
of Rio Grande do Norte, and mainly the space-time evolution of mobile dune fields, using geoprocessing techniques, including remote sensing, 
digital images processing, and geographic information services. In the study area, the coastal landscape of the mobile dune fields suggest a dynamic 
scene of spatial and temporal changes, with significant changes on the geometry of the surface sedimentary cover. The dunes act as natural barriers 
for the flow of sediments to the continent. The occurrence of mobile dune fields is a visible manifestation of a coastal ecosystem highly dynamic on 
space and time that hosts several endemic species. The methodology of our study consisted of the selection, acquisition, and processing of remote 
sensing imagery; update of the geological map; selection of pilot areas; supervised classification of pilot areas; and determination of dunes surfaces 
without vegetation and quantification of space-time changes. The results include a lithological map, map of mobile dune fields multitemporal 
evolution, and map of quantification of differences between mobile dune fields. The dynamic of transitions in the landscape were superior to the 
stability of dunes space standards, in such a way that the dune fields from the eastern coast of Rio Grande do Norte, and specially the mobile dunes 
of fields of Touros, Zumbi and Maracajaú, had a decrease in the sedimentary cover deprived of vegetation between 1988 and 2007. Episodes of 
El Niño that affect directly the atmospheric circulation, potentiating the sedimentary input for the sand dunes, may justify a relative increase of 
the non-vegetated area between 1993 and 2001. The results took in consideration that the comparison of images in different time and scales may 
show patterns, processes and properties of the dune system. Thus, it was possible to describe the dynamic of mobile dunes fields, interactions among 
features inside the landscape, and how those patterns and interactions changed over time. The use of multispectral images from Landsat 5TM and 
7ETM+ family was efficient for mapping the dune fields at a 1:50.000 scale. The interpretation of images and the fieldwork confirms that the 
aeolian deposits are still active, and the class of surfaces without vegetation used to analyze the movement of dune fields showed to be an adequate 
indicator. The evolution scene indicates gradual reduction of surface without vegetation, but also, a slowdown on this process, not discarding a 
cyclic behavior of decennial magnitude. However, this behavior is not only associated with natural processes, such as those related to recovery of 
areas with vegetation, but also due to action of man, occupying and modifying spaces. This research emphasizes the need of management strategies 
to support the structure and operation of the foredunes and dune fields that are still actively migrating inland, where decision making about 
keeping a balance among environmental and sociocultural requirements allows the landscape maintenance. Finally, the techniques and data 
collected, eventually, may be applied to monitor the fields of mobile dunes for conservation and maintenance of dune ecosystems disposed along 
the whole coast of the state of Rio Grande do Norte.

Keywords: dune fields, remote sensing, time-space evolution and landscape patterns.
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apreciadas na categoria única: campo de duna móvel. Isto 
porque, para o objetivo geral proposto condicionado ao 
mapeamento temático, as dunas ainda sustentam uma 
dinâmica temporal e espacial significativa. 

Enfim, o que importa nesta pesquisa em termos 
conceituais é que estas acumulações de sedimentos são dunas 
móveis ativas que provavelmente continuam migrando.

Com base na análise de imagens de satélite, o estudo da 
evolução temporal dos campos de dunas móveis surge como 
mais uma ferramenta para discernir as modificações impostas 
ao meio ambiente. Onde a conservação e preservação dos 
campos de dunas passam diretamente pelo entendimento 
de como esses ecossistemas naturais tão sensíveis, evoluem 
ao longo de certo intervalo temporal e espacial. Outro 
fator importante está associado à redução de custo com 
mapeamento, o somatório das técnicas de processamento 
de imagens com esforço de campo acelera a detecção de 
mudanças ambientais e geológicas (Florenzano, 2008).

Desta forma, nota-se a importância de viabilizar estudos 
e disseminar pesquisas na perspectiva de verificar o que está 
acontecendo com o uso e ocupação do solo contemporâneo, 

sob o ponto de vista da manutenção da qualidade dos serviços 
ambientais e benefícios econômico-sociais que as dunas 
prestam à futura e atual geração. Neste sentido os objetivos 
deste trabalho foram: cartografar a zona costeira emersa do 
litoral oriental do Rio Grande do Norte, sob ponto de vista 
da evolução espaço-temporal dos campos de dunas móveis, 
por meio de técnicas de geoprocessamento, aí incluídos 
sensoriamento remoto, processamento de imagens digitais 
e sistemas de informações geográficas (SIG). Os objetivos 
específicos foram: adquirir, analisar e interpretar produtos 
de sensores remotos contidos nos limites da Folha Touros 
para identificar, comparar e quantificar a evolução espaço-
temporal dos campos de dunas móveis em 19 anos (1988 a 
2007).

2.  mATeRIAIs e mÉToDos

2.1.  Localização da área de estudo 

A área estudada encontra-se localizada no nordeste 
oriental do estado do Rio Grande do Norte (Figura 1). 
É limitada pelas coordenadas: latitude 5°07´- 5°30´S e 

Figura 1.  Área de estudo: mapa geológico salientando as três áreas piloto na porção nordeste do Rio 
Grande do Norte, os depósitos recentes e os municípios próximos. (fonte do mapa: Fernandes, 2011). Foto 
1, Foto 2,  Foto 3 e Foto 4, indicam as posições de aquisição das respectivas fotos.
Figure 1. Study area: geological map highlighting the three pilot areas in northeastern Rio Grande do Norte, the 
recent deposits and the nearby cities. (source of map: Fernandes, 2011). Photo 1, Photo 2, Photo 3 and Photo 4, 
indicate the positions of acquisition of their photos.
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longitude 35°15´- 35°30´W, correspondente aos limites 
continentais da Carta SB.25-V-C-II (Folha Touros). Trata-
se de uma área com paisagem bastante dinâmica, como será 
visto. Três áreas pilotos foram recortadas dentro da área geral, 
tendo sido selecionadas no litoral, em função da presença de 
grandes campos de dunas móveis e de importantes manchas 
urbanas, os povoados de Touros, Zumbi e Maracajaú.

2.2.  metodologia 

Do ponto de vista metodológico, foi elaborado um mapa 
geológico na escala 1:100.000 e a partir da análise visual deste 
mapa foram selecionadas as áreas piloto, que correspondem 
a campos de dunas móveis mais claramente identificados. A 
partir do método de classificação supervisionada, de imagens 
orbitais, foram criados mapas das superfícies não vegetadas 
destes campos de dunas, que mostram sua evolução temporal 
entre 1988 e 2007. Foram também criados mapas das 
alterações geométricas multitemporais dos campos de dunas 
móveis no mesmo período, todos originalmente em escala 
1:50.000.

Foi escolhida a feição “superfície não vegetada” por 
apresentar uma série de atributos de textura, geometria 
e tonalidade características, facilmente identificáveis na 
paisagem e na análise dos produtos de sensoriamento remoto. 
Além do mais, seu comportamento variável no tempo, foi 
utilizado como marcador da movimentação dos campos de 
dunas.

Além do levantamento e estudo bibliográfico e 
cartográfico, os procedimentos metodológicos nesta etapa 
podem ser resumidos da seguinte forma: 

Seleção, aquisição e processamento dos produtos de 1. 
sensores remotos (foram utilizadas cenas do sistema 
Landsat 5 e 7);
Atualização do mapa geológico da Folha Touros em 2. 
escala 1:100.000;
Seleção das áreas piloto para mapeamento em escala 3. 
1:50.000;
Classificação supervisionada das áreas piloto, com 4. 
determinação das superfícies não vegetadas das dunas 
móveis entre 1988 e 2007;
Quantificação das alterações multi-temporais nas 5. 
imagens classificadas (1988/2007). 

2.2.1. seleção dos produtos de sensoriamento remoto

Com base nos objetivos pretendidos decidiu-se pela 
utilização das imagens orbitais geradas pelo sistema Landsat. 
A seleção das cenas utilizadas obedeceu aos seguintes critérios: 
menor porcentagem de cobertura de nuvens; visualização 
de todos os campos de dunas costeiras presentes na área de 
estudo.

Para analisar a evolução multitemporal das dunas foram 
selecionadas quatro cenas de imagens orbitais da série 
Landsat (órbita/ponto 214/64). Três do sistema Landsat 5/
TM (1988, 1993 e 2007) e uma do sistema Landsat 7/ETM+ 
(2001). (Tabela 1). Estas cenas foram obtidas gratuitamente 
no portal eletrônico  do Instituto de Pesquisas Espaciais. 

2.2.2. Processamento Digital de Imagens (PDI) 

Pré-processamento

O pré-processamento envolve procedimentos e técnicas 
de geoprocessamento que preparam e corrigem os produtos 
de sensoriamento remoto antes que novos dados possam ser 
gerados ou obtidos pela análise das imagens.

Geralmente, as imagens adquiridas apresentam 
sutis incompatibilidades entre sistemas de projeção. A 
espacialização, sobreposição e comparação dos dados são 
distorcidas quando essas correções são desconsideradas. 
A etapa de retificação geométrica é relevante para corrigir 
distorções e eliminar erros devido a passagem do satélite e 
curvatura da Terra. A correção geométrica foi feita usando 
como referência cartográfica, mapas vetoriais do IBGE1 em 
escala 1:25.000 e pontos de controle levantados em campo. 

As bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do sensor Landsat 5 TM e 
7 ETM+ passaram pelo processo de fusão produzindo um 
único arquivo “multilayer” (.ers). O objetivo deste pré-
processamento foi facilitar a manipulação das bandas durante 
os testes com as combinações coloridas e permitir a análise 
de parâmetros estatísticos da correlação entre as bandas do 
sensor ETM+. Este procedimento foi realizado no aplicativo 
ErMapper 7.0.

Processamento

O processamento das imagens foi aplicado na área da 
Folha Touros (Figura 1) e visou auxiliar a análise visual 
na elaboração do mapa geológico, bem como ressaltar os 
campos de dunas. As técnicas utilizadas foram a análise por 
Principais Componentes (PCs), a composição de bandas e a 
filtragem digital.

1 - disponíveis no portal eletrônico do IGBE - Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/
default_prod.shtm#MAPAS

Plataforma 
orbital/
sensor

LANDSAT 
5/TM

LANDSAT 
5/TM

LANDSAT 
7/RTM+

LANDSAT 
5/TM

Data de 
aquisição 05/06/1988 05/07/1993 04/08/2001 29/08/2007

Diferença 
(em anos) 0 5 8 6

Diferença 
acumulada 0 5 13 19

Tabela 1. Produtos de sensores remotos utilizados com os 
respectivos intervalos em anos. Referências espaciais: Coordenadas 
UTM – Zona 25 S - Datum WGS84. Órbita/ponto da imagem: 
314/64
table 1. Products used for remote sensing in the respective intervals 
in years. Spatial references: Coordinates UTM - Zone 25 S - WGS84 
Datum. Path / row image: 314/64
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2.2.3. Análise por Principais componentes (Pcs)

Para destacar e visualizar diferentes feições ou estruturas 
na imagem foram combinadas bandas com baixas correlações 
entre si, pois o grau de semelhança entre elas é menor, 
sendo assim, diferenças de estruturas na imagem foram 
evidenciadas. 

Avaliar as imagens através das PCs implica em identificar 
diferenças entre as unidades da paisagem ou realçar um 
alvo individualmente. Os produtos imagens PCs podem ser 
entendidos como novas imagens geradas a partir da separação 
máxima do contraste das bandas. Onde de acordo com o 
número de bandas, a primeira imagem gerada (PC1) possuiu 
a maior variedade de dados, é composta por informações de 
todas as bandas consecutivas. 

Esta heterogeneidade de informações diminui na formação 
das PCs seguintes. De forma que existe um gradiente que 
varia da PC com maior diversidade de feições para a menor 
variedade de informações. As figuras 2A e 2B, (texto retirado) 
apresentam duas imagens resultantes deste processamento. 
Este estudo auxiliou na diferenciação das feições geológicas 
e identificação e realce dos limites espaciais dos campos de 
dunas móveis e frontais.

2.2.4. composição de bandas

Organizar tripletes formando composições significa 
inserir a cor em imagens que anteriormente eram percebidas 
apenas em tons de cinza, além de agregar informações das 
bandas específicas do espectro eletromagnético. Dos sensores 
utilizados, esta técnica facilita a análise visual, pois o sistema 
visual humano é mais sensível a variações de cor.

Dentre algumas composições de banda estudadas aquelas 
que apresentaram melhor resultado foram a RGB 321 e 521. 
A composição RGB 321, onde a banda 3 foi inserida no 
canal do vermelho (Red), a 2 no canal do verde (Green), e a 1 
no canal do azul (Blue), permitiu diferenciar mais claramente 
a área dos campos de dunas móveis do restante das feições 
superficiais. A composição RGB 521 teve como propósito 
realçar a visualização das dunas, da rede de drenagem dos rios, 
e a vegetação verde que acompanha os leitos dos mesmos. 
Assim, a banda quatro realçou as feições geomorfológicas, 
pedológicas e geológicas, como também, apresentou boa 
resposta espectral para a vegetação.

Composição de bandas no espaço HSI foi testada com 
o intuito de extrair informações associadas às propriedades 
da cor (hue), saturação (saturation) e intensidade (intensity). 

R(PC5) G(PC3) B(PC4) PC1+ filtro

Figura 2A.  Composição colorida R (PC5) G (PC3) B (PC4). Destacada pela cor rosa, área da superfície não vegetada 
realçada a partir do PDI. Figura 2B. Produto imagem PC1+ filtro Kernnel Sunangle 3x3 (N-E), onde é ressaltado o 
relevo em função do sombreamento gerado pelo filtro. Respectivamente, os polígonos verdes a), b) e c) representam os 
limites dos campos de dunas de Touros, Zumbi e Maracajaú. Ambas as imagens sob dados do Landsat 7ETM+.
Figure 2A. Color composition R (PC5) G (PC3) B (PC4). Highlighted by pink, vegetated surface area not highlighted from 
the PDI. Figure 2B. Product image filter Kernnel Sunangle PC1 + 3x3 (NE), which is emphasized the importance of the 
shading function generated by the filter. Respectively, the green polygons a), b) and c) represent the boundaries of the fields of 
dunes Touros, Zumbi and Maracajaú. Both images in data Landsat 7ETM +.
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Nessa etapa, o sistema HSI permitiu identificar com maior 
clareza aspectos geomorfológicos das dunas livres tais como: 
contato da duna livre com a duna vegetada; detalhes de 
sombreamento; presença de sedimentos arenosos localizados 
nas bacias de deflação, o que facilitou a classificação das 
categorias de dunas a partir de sua forma nos moldes de 
Florenzano (2008). 

A figura 2B, apresenta imagem processada após aplicação 
do filtro. Vale salientar que o aproveitamento dos filtros 
resultou eficazmente no reconhecimento dos limites 
topológicos. O procedimento implicou na produção de um 
sombreamento causado pela “iluminação” da imagem no 
sentido nordeste onde foram realçadas as unidades litológicas 
da paisagem estudada mapeada, o contorno da drenagem 
(rios e lagos) ficou evidente, além da perfeita identificação 
dos limites de cada campo de duna móvel desde Maracajaú 
até Touros/RN.

2.3.  Atualização do mapa geológico da Folha Touros

Através de quatro campanhas de campo várias feições 
interpretadas em gabinete foram validadas em toda a Folha 
Touros, principalmente nas três áreas piloto. Foram visitados 
150 afloramentos ou pontos notáveis, que permitiram 
estabelecer as feições apresentadas na figura 1, dentre elas os 
depósitos eólicos não vegetados na forma de dunas.

Usou-se o Sistema de “Global Positioning System” (GPS) 
para posicionar mais de 150 afloramentos nos campos 
de dunas e demais feições. Todos estes afloramentos 
foram registrados em fotos. O trabalho de campo e o 
posicionamento destes afloramentos serviram de base para 
correção geométrica e posterior classificação das imagens. 
Possibilitou a validação das interpretações e avaliação do 
mapa geológico. E finalmente permitiu uma descrição 
detalhada da paisagem. O mapeamento realizado nesta fase 
aconteceu sob escala 1:100.000.

Após uma avaliação visual das cenas, dos trabalhos de 
campo e da elaboração do mapa geológico, verificou-se que 
os campos de dunas apresentavam variações geométricas 
que poderiam ser medidas e interpretadas, em maior 
detalhe, principalmente os campos de dunas móveis com 
cobertura desprovidas ou com pouca vegetação. Foram então 
selecionadas três áreas piloto, em função da presença de 
grandes campos de dunas móveis e de importantes manchas 
urbanas, os povoados de Touros, Zumbi e Maracajaú. A estas 
áreas foi atribuída uma dimensão de 6 por 3km; 6 por 3km e 
4 por 3km (em função de suas geometrias na imagem) e uma 
escala de estudo de 1:50.000, compatível com as imagens 
utilizadas e com as normas da Carta Internacional do 
Mundo ao Milionésimo (CIM), a qual o Brasil é signatário  
(IBGE, 2011).

2.4.  Classificação supervisionada

Foi feita uma classificação supervisionada do tipo Máxima 
verossimilhança - “maximum likelihood”, que leva em conta 
a ponderação das distâncias médias e utiliza parâmetros 
estatísticos (Crósta, 1992). Este procedimento diz respeito a 
associar cada pixel (valores numéricos - níveis de cinza) de uma 
imagem a um “rótulo”. De acordo com a resposta espectral, 
para cada valor numérico associado à reflexão de um pixel são 

identificados os tipos de coberturas da superfície terrestre, 
neste caso a superfície não vegetada, com grande reflectância. 
O método em questão parte do princípio de que se conhece 
bem a paisagem costeira dos campos de dunas móveis a ser 
classificada. As áreas de treinamento foram cuidadosamente 
definidas em pontos representativos em todas as categorias 
de coberturas. Desta forma procedeu-se a classificação das 
áreas piloto. Os mapas de cobertura superficial foram então 
reamostrados para mapas booleanos de forma a ressaltar 
apenas a cobertura não vegetada (figuras 3, 4 e 5). 

2.5. Quantificação das alterações – multitemporais

Além dos resultados quantitativos apresentados em tabelas 
e das alterações visualmente notadas pela comparação entre 
mapas, verificou-se necessidade de comparar as diferenças 
entre os arranjos espaciais para cada intervalo de tempo 
aqui estudado. Para isto foi utilizado o método “diferença 
simétrica”. Este método aplicado fornece informação sobre 
aumento e diminuição da cobertura sedimentar dos sistemas 
dunares que diretamente gera informações sobre a migração 
da duna móvel continente adentro. 

Utilizando software de geoprocessamento ArcGis 9.3 
(Fernandes, 2011), todas as camadas representativas dos 
campos de dunas de 1988, 1993, 2001 e 2007 foram 
sobrepostas, em ordem crescente de ano de aquisição. 
Empregou-se ferramenta “symmetrical difference” do próprio 
ArcGIS. Dentro do contexto, foram estabelecidas relações 
entre os planos de informação dos campos de dunas em cada 
intervalo de tempo. 

A integração destes resultados pela diferença entre áreas 
do ano posterior em relação ao tempo inicial no ambiente 
SIG permitiu vislumbrar nos mapas que regiões ou áreas 
geométricas nos campos de dunas sofreram diminuição 
ou aumento da cobertura sedimentar sem proteção de 
vegetação. 

Ao sobrepor uma camada mais antiga sobre outra mais 
recente foi possível obter e visualizar as alterações temporais 
entre as áreas das dunas. O produto desta técnica é um 
mapa com valores positivos para regiões que aumentaram 
sua cobertura sedimentar e valores negativos para áreas que 
sofreram redução da cobertura (figuras 6, 7 e 8). A superfície 
não vegetada ilustrada pela cor vermelha indica que aquela 
respectiva cobertura arenosa diminuiu, em contra partida, 
a região marcada pela cor azul sugere que a superfície 
sedimentar ou área da duna aumentou em determinado 
intervalo de tempo.

3.  ResuLTADos

3.1.  Análise multitemporal dos campos de dunas (1988, 
1993, 2001 e 2007)

A partir do processamento de imagens digitais, as dunas 
utilizadas neste estudo, foram ressaltadas. Isto pode ser feito 
em função da elevada resposta espectral das superfícies não 
vegetadas, resultado da composição mineral dos sedimentos 
presentes nas dunas, ricos em grãos de quartzo o que confere 
uma assinatura diferenciada dessas superfícies. Assim, 
usando o método da classificação estatística supervisionada, 
foi possível extrair os polígonos representativos dos mais 
importantes campos de dunas.
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Figura 3. Evolução multitemporal das dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Touros.
Figure 3. Multitemporal evolution of dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Touros pilot area.

Figura 4. Evolução multitemporal das dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Zumbi.
Figure 4. Multitemporal evolution of dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Zumbi pilot area.
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Figura 5. Evolução multitemporal das dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Maracajaú.
Figure 5. Multitemporal evolution of dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Maracajaú pilot area.

Figura 6. Alterações multitemporais nas dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Touros.
Figure 6. Differences multitemporal dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Touros pilot area.
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Figura 7. Alterações multitemporais nas dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Zumbi.
Figure 7. Differences multitemporal dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Zumbi pilot area.

Figura 8. Alterações multitemporais nas dunas entre 1988 e 2007. A escala máxima adequada para uso é de 1:50.000. 
As linhas verdes marcam os limites da área piloto Maracajaú.
Figure 8. Differences multitemporal dunes between 1988 and 2007. The maximum range is suitable for use of 1:50.000. 
The green lines mark the boundaries of the Maracajaú pilot area.
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As alterações temporais nos campos de dunas são 
percebidas rapidamente após uma análise crítica visual 
das imagens processadas. A disposição espacial das dunas, 
em diferentes momentos, ressaltada pela classificação 
supervisionada ilustra bem as alterações temporais ocorridas, 
e a quantificação das superfícies não vegetadas presentes nos 
campos de dunas estudados, permitiu que se avaliasse, com 
maior precisão, o significado destas alterações. 

Durante o estudo das imagens digitais, a composição 
R(PC5) G(PC3) B(PC4) permitiu ótima delimitação de todos 
os campos de dunas do litoral oriental entre Maxaranguape 
e Touros. Nesta combinação, e com base no conhecimento 
prévio da área e nos trabalhos de campo, pode-se perceber que 
somente os sedimentos arenosos adjacentes à costa marcados 
pelos tons de rosa ilustram, de fato, campos de dunas frontais 
e móveis. Por esta razão o produto gerado, e apresentado na 
Figura 2 A foi a imagem escolhida para seleção das áreas de 
treinamento. A partir dela também foi efetuada a classificação 
estatística supervisionada. A aplicação dos filtros direcionais 
no sentido nordeste permitiu compreender pelo efeito do 
sombreamento que verdadeiramente a combinação citada 
apresenta um realce marcante das feições geomorfológicas, 
sobretudo a superfície não vegetada sobre os campos de 
dunas móveis (Figura 2 B).

Na análise da evolução entre 1988 e 2007, percebe-se 
que a superfície não vegetada, no campo de duna de Touros, 
diminui nos três intervalos de tempo observados. Em 1993 
os 3,3 km² representam 73% da cobertura original chegando 
em 2007 com apenas 43% (Tabela 2; Figura 3 e Figura 6).

No campo de duna de Zumbi a superfície não vegetada 
da duna móvel teve o arranjo espacial mais alterado, antes era 
uma cobertura uniforme, geometricamente contínua, que 
sofreu intensa redução. Ao se examinar a tabela 2 verifica-
se diminuição paulatina da área superficial desta feição, em 
86,7%, 79,2% e 58,3%, no intervalo de tempo estudado 
(Tabela 2). Os cordões de dunas frontais originalmente 
conectados com a duna móvel praticamente desaparecem. 
As figuras 7 e 8; referentes às quantidades de área reduzida 
ou aumentada ilustram bem a modificação ocorrida na 
paisagem costeira. A curva polinomial da figura 9 evidencia 
uma inflexão relativa à desaceleração do processo; onde 
esta atenuação indica que o “ritmo” da perda de cobertura 
sedimentar (superfície não vegetada) com o passar dos anos 
fica mais lento, fato que pode estar associado à estabilização 
deste campo de duna.

Entre 1988 e 2007 o campo de Maracajaú perdeu quase 
45% de sua superfície não vegetada (Tabela 2), que ocorreu 
ao longo de todo o campo, mas chama a atenção a perda na 

região correspondente às dunas frontais e proximidades da 
linha de costa, uma zona contínua, com direção aproximada 
norte/sul que demarca o limite da zona de praia (Figura 5 e 
Figura 8). No campo de dunas propriamente dito, a região 
central foi a que sofreu maior perda, ressaltadas nas figuras 
por corpos dunares individuais inteiramente desaparecidos.

Em 1988, a superfície não vegetada dos campos de dunas 
estudados equivalia a 14,4 km2. Esta superfície caiu para 
menos de 8km2, em 2007, uma perda de aproximadamente 
53% com relação à superfície em 1988, como mostram as 
tabelas 2 e 3. 

Esta tendência pode ser observada em suas nuances 
espaciais, nas figuras 3, 4 e 5 referentes aos recortes das “áreas 
piloto” dos campos de dunas de Touros, Zumbi e Maracajaú, 
respectivamente. 

Entre 1993 e 2001, na soma das áreas dos campos de 
dunas estudados, ocorreu a menor perda da superfície não 
vegetada. Em algumas áreas ao longo de todo litoral, observa-
se que houve até um acréscimo (Tabela 3 e figuras 6, 7 e 8) 
da superfície não vegetada nos campos de dunas estudados 
(Touros, Zumbi, Maracajaú). Dos três períodos de tempo 
este foi o único que apresentou um aumento na cobertura de 
área efetivamente representativo.

Em 2001 a cobertura não vegetada da paisagem 
correspondente a todos os campos de dunas móveis estudados 
compreendia mais de 10km². Entre 2001 e 2007, o cenário 
da evolução repete a diminuição da superfície não vegetada. 
Conforme a tabela 2, os 10,4km² representam 72% cobertura 
inicial (100% - 14,4km²) que por sua vez implica numa 
redução acumulativa de aproximadamente 33% (Tabela 3) 
de cobertura sedimentar original para os campos de dunas. 

No intervalo entre 1988 a 2007, os resultados mostram 
uma perda de área da superfície não vegetada inicial em 
6,7km², a diminuição implica em pouco mais que 50% da 
cobertura original em 1988, que era 14,4km². Boa parte 
das modificações espaciais e alterações quantitativas foram 
provocadas pelo desaparecimento ou substituição das dunas 
frontais. Onde os arranjos espaciais da paisagem formada 
predominantemente por dunas móveis (preeminentemente 
cobertas por superfície não vegetada) e frontais (formações 
eólicas adjacentes à linha da costa) parecem estar 
“conectados” por um cordão de dunas frontais (Figura 10) 
que desapareceram no decorrer da evolução temporal. Estas 
dunas ativas de menor porte exercem a função de ligar 
morfológica e ecologicamente aqueles campos e merecem 
atenção especial, por sua importância na conectividade da 
paisagem. 

Ano de
coleta

Tempo
em anos

Touros Zumbi Maracajaú Total Média
km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %

1988 0 4.5 100.0 7.5 100.0 2.5 100.0 14.4 100.0 4.8 100.0

1993 5 3.3 73.8 6.5 86.7 2.0 82.4 11.8 81.9 3.9 81.9

2001 13 2.8 62.3 5.9 79.2 1.7 68.3 10.4 72.0 3.5 72.1

2007 19 2.0 43.0 4.3 58.3 1.4 55.3 7.7 53.0 2.6 53.0

Tabela 2. Área aproximada do tema “superfície não vegetada” nas áreas piloto, em km2 e valor percentual residual, 
em cada ano de coleta.
table 2. Approximate area of the theme “vegetated surface is not” in the pilot areas in km2 and residual value percentage 
for each year of collection.
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Figura 9. Perda de superfície não vegetada, em valores percentuais, em cada um dos campos de dunas estudados. 
Este gráfico deixa clara uma tendência deste processo. Ao se plotar uma curva linear, com os valores médios obtidos 
percebe-se uma tendência geral da diminuição daquela superfície, mas quando é plotada uma curva polinomial de 
grau 2, percebe-se uma inflexão que aponta para a desaceleração no processo, no entanto uma curva de grau 3 sugere 
um ciclo aproximadamente decenal.
Figure 9. Vegetated loss of surface area percentage values in each of dune fields studied. This graph clearly shows a trend of 
this process. When you plot a linear curve of the type Y=bX+a, with average values we can see a general trend of decline that 
surface. However when it is plotted a polynomial of type Y=a0+a1+a2X

2+...+a0x
n, perceives that an inflection, suggests degree 

curve about decennial. 

  Id
Ano Campos de dunas - Perda de área (%)

Média Total
  Início Fim Intervalo Maracajaú     Zumbi Touros

1 1988 1993 5 17.6 13.3 26.2 19.1 57.2
2 1993 2001 8 14.1 7.5 11.5 11.0 33.0
3 2001 2007 6 13.0 20.9 19.3 17.7 53.2

Total 19 44.7 41.7 57.0 47.8

Tabela 3. Redução da área de cobertura sedimentar desprovida de vegetação. em cada área piloto, em três 
intervalos de tempo. Dados em valores percentuais, com relação à superfície mapeada em 1988.
table 3. A decrease on the sedimentary cover without vegetation area in each pilot area in three time intervals. 
Data in percentages with respect to the surface mapped in 1988
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4.  DIsCussÃo

4.1. Aspectos gerais

A perda de área ocupada pelas dunas frontais pode gerar 
alguns impactos negativos potenciais. Substituir a cobertura 
sedimentar típica de uma duna, eventualmente, implica no 
comprometimento de processos ecológicos, na degradação de 
habitat e redução ou modificação da biodiversidade; algumas 
espécies endêmicas destas áreas usam preferencialmente as 
dunas para se fixar ou deslocar em meio à paisagem.

Avaliando os acréscimos e perdas de superfícies não 
vegetadas, percebe-se uma complexa dinâmica orientando os 
movimentos das massas de areia presentes nos campos de 
dunas, que por hora introduz sedimentos e depois os retira 
do sistema.

Na figura 9 é plotado, em valores percentuais, a perda de 
superfície não vegetada em cada campo de duna, permitindo 
que se tenha uma idéia inicial da tendência deste processo. Ao 
se plotar uma curva linear, do tipo Y=bX+a, com os valores 
médios obtidos tem-se a informação de que há uma tendência 
geral da diminuição daquela superfície, mas quando se plota 
uma curva polinomial (Y=a0+a1+a2X

2+...+a0x
n), de grau 2, 

uma parábola, percebe-se uma inflexão que aponta para uma 
desaceleração no processo (Levin & Ben-Dor, 2004), o que 
nos faz pensar em um comportamento cíclico. Esta última 
curva parece expressar com mais precisão o comportamento 
da “superfície não vegetada” ao longo do tempo, no entanto, 

a ação do homem, sempre imprevisível, e o curto período de 
observações, levando-se em conta a velocidade dos processos 
observados, elevam a dificuldade das análises dos resultados 
obtidos. Em uma terceira linha de análise, desta vez 
utilizando-se uma curva polinomial de grau 3, gera-se uma 
curva que aponta para um comportamento cíclico onde as 
menores perdas indicam apenas momentos de menor perda, 
que se repetem em intervalos aproximadamente decenais.

A superfície não vegetada pode se alterar por: a) mudanças 
climáticas gerais, com ciclos de diversas magnitudes 
temporais (sazonal, decenal, milenar, etc.) que condicionam 
o comportamento da biota, como, por exemplo, a oscilação 
do lençol freático que possibilita o surgimento de espécies 
pioneiras adaptadas às novas condições iniciando o processo 
de sucessão ecológica; por b) alterações provocadas pelo 
homem, como expansão de áreas agrícolas e uso para fins 
turísticos, seccionamento das dunas por estradas e outras 
obras de engenharia e pela ampliação das fronteiras de vilas 
e povoados. Estas superfícies também têm a sua geometria 
alterada pela migração natural das dunas, no sentido do 
continente. Neste caso, a migração das superfícies desnudas 
também indica a taxa de migração das dunas como um 
todo. Em síntese não existe um fator isolado para explicar a 
redução da cobertura sedimentar sem vegetação. 

Em Touros, as modificações nos padrões espaço-temporais 
ressaltaram uma significativa alteração na geometria do 
campo de duna (Figura 3 e Figura 6). De forma geral, a 
superfície não vegetada, foi substituída por aglomerações 
urbanas típicas de ocupações tradicionais e pela atividade 
agrícola, e pecuária. Foram também identificadas áreas de 
empréstimo para extração de areia e argila. 

Em Zumbi, as dunas móveis exibem claramente um 
processo de transgressão, percebe-se pela análise das figuras 
4 e 7 que elas estão ativas migrando continente adentro. 
Os arranjos espaciais apresentados pelos campos de dunas 
móveis em Zumbi evidenciaram uma perda considerável 
em cobertura não vegetada entre os anos de 1988 e 2007. 
O cordão de duna frontal é quase que completamente 
retirado da paisagem costeira. Constata-se mais uma vez 
que as alterações ocorrem em função da substituição da 
superfície não vegetada desta localidade por área urbana, 
dos empreendimentos de natureza turística. Neste mesmo 
campo de duna, conforme a figura 7, a porção frontal da 
duna apresentou regiões aproximadamente circulares 
considerados pela análise das alterações como área perdida. 
Coincidentemente foi nesse intervalo de tempo que as 
turbinas eólicas do parque eólico de Zumbi foram instaladas, 
o que leva a sugerir alguma ligação entre os dois eventos. 

Em Maracajaú a superfície não vegetada perdida foi 
substituída por vegetação, naturalmente, ou por feições 
relativas à ocupação humana, como equipamentos urbanos, 
pequenas lavouras, pasto, etc. A perda da superfície 
não vegetada também pode estar associada a uma perda 
volumétrica de sedimentos, uma vez que mais próxima da 
superfície freática a ocorrência de gramíneas e outras formas 
de vegetação das regiões interdunares substitui a superfície 
nua. A falta de acréscimos de superfícies não vegetadas no 
intervalo de tempo estudado indica uma tendência à fixação 
das dunas, mais do que uma migração.

Figura 10. Foto 3, duna frontal localizada na praia de Perobas, 
município de Touros. Altura aproximada da duna é de 12m (linha 
tracejada). Foto do autor (2009) obtida com sentido SE-NW, a 
partir da praia. A posição de aquisição da foto está no mapa da 
figura 1.
Figure 10. Photo 3, located in the foredune of the Perobas beach, town 
of Touros. Height of the down is approximately 12m (dashed line). 
Photo of the author - 2009. Photo obtained from SE-NW direction, 
from the beach. The position of acquisition of the photo is on the map 
in figure 1.
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4.2.  evolução das dunas no litoral oriental do RN

Os campos de dunas ativos do litoral do Rio Grande 
do Norte estão envolvidos em processos de perda de área 
de cobertura sedimentar não vegetada. Segundo Bailey & 
Bristow (2004), em Aberffraw, Anglesey e NorthWales, por 
meio de interpretação de fotografias áreas, as dunas não 
vegetadas que foram monitoradas entre os anos de 1940 
e 1993, indicaram uma redução gradativa da cobertura 
sedimentar. Esse mesmo cenário foi encontrado nas dunas do 
litoral do RN, onde as perdas das superfícies não vegetadas 
nos campos de dunas estudados também são observadas 
(Figuras 6, 7 e 8).

Na citação anterior, a causa principal dos impactos 
negativos inerentes à diminuição de cobertura sedimentar é 
a “pressão” exercida pelas estradas sobre as dunas, enquanto, 
que no litoral estudado, a redução é justificada pelo avanço 
das áreas urbanas sobre os cordões dunares frontais.

Os resultados aqui apresentados evidenciam cenário bem 
semelhante. As dunas em toda linha de costa de Ceará-Mirim a 
Touros, devem ser cuidadosamente preservadas. Nestas dunas 
o mosaico da paisagem é composto basicamente por duna 
móvel (apenas sedimentos livres sem presença de vegetação) 
e dunas vegetadas (os sedimentos arenosos são fixados sob a 
cobertura vegetal). Conforme descrito por (Silva & Hesp, 
2010), a preservação da vegetação na região costeira diminui 
a mobilidade das dunas. Partindo do pressuposto citado, é 
intuitivo afirmar que a dinâmica da paisagem costeira no RN 
e localmente em Touros, Zumbi e Maracajaú é provavelmente 
sensível aos mesmos efeitos. Esse comportamento justificaria 
hipótese de substituição das dunas para formação de bacias 
de deflação geralmente vegetadas. 

No México, usando o mesmo principio metodológico de 
avaliar a dinâmica temporal de áreas costeiras por meio de 
mapeamento, classificação supervisionada e quantificação 
das diferenças, Ruiz-Luna e Berlanga-Robles (2003), 
obtiveram como resultados mais significativos dos seus 
mapas, a transição de áreas naturais (lagunas e dunas) para 
áreas urbanas. Os autores afirmaram que no decorrer de 24 
anos a cobertura corresponde às áreas antrópicas (urbana e 
agricultura) cresceu aproximadamente 104%. 

No Rio Grande do Sul, nove campos de dunas móveis 
foram monitorados por meio de fotografias aéreas 
complementadas pela observação de produtos LANDSAT 
dos sensores ETM+, TM e MSS, neste caso da região sul do 
país, de forma semelhante ao ocorrido nas dunas móveis de 
Touros, Zumbi e Maracajaú, foi constatada uma perda na 
cobertura sedimentar. Esta redução pode ser explicada por 
dois aspectos: pressões antrópicas sobre as dunas frontais pela 
influência das estradas e aumento da ocupação urbana ou 
pela estabilização natural do campo de duna transgressivo ao 
se afastar da linha de costa e das frontais, que funcionalmente 
representam fontes de suprimento arenoso para as dunas 
transgressivas interiores. 

Em Santa Catarina, no litoral oriental do Rio Grande do 
Norte, assim como em todo litoral similar, o desenvolvimento 
do setor turístico apoia-se nas características naturais e nas 
belezas cênicas da região. As dunas destas regiões tem em 
comum o fato de receberem contínuos aportes de areia, 
transportadas pelos ventos dominantes, sendo caracterizadas 

pela influência mútua de areia com as praias e das praias 
com dunas frontais que por sua vez fornecem sedimentos 
para dunas interiores (geralmente transgressivas). Existe um 
sistema dinâmico que originalmente começa a transportar 
sedimentos de origem marinha para praia, destas para 
dunas frontais e, consequentemente para dunas móveis 
interiores. Reciprocamente este modelo se reconstitui 
naturalmente (Klein & Maia, 2008). Este autor alertou 
que o avanço desregrado das áreas urbanas (do turismo e 
ocupações tradicionais) sobre dunas frontais pode impactar 
negativamente o sistema resultando em mudanças indesejáveis 
à paisagem litorânea. 

O monitoramento da dinâmica dunar de um corpo 
de dunas localizado na praia de Lagoinha, na cidade de 
Paraipaba/CE, nos anos de 2002 e 2007, foi aplicado através 
de levantamento topográfico nos dois períodos e mosaico de 
fotografias aéreas. Quando se observou um deslocamento 
das dunas em direção à cidade, o deslocamento foi de 
24,63m; 21,21m e 6,29m, respectivamente. Notou-se que 
os menores deslocamentos estão associados às áreas com 
maior concentração de vegetação. A migração das dunas em 
direção à cidade merece atenção porque pode tomar maiores 
proporções ao transpor a área que contém vegetação, ou 
seja, as dunas podem ter maior facilidade em deslocar-
se pela área urbana (Machado et al., 2011). Através de 
marcação de pontos fixos em campo e registros fotográficos 
para levantamento de afloramentos geológicos, Fernandes 
e Amaral (2010), na praia de Maracajaú em um ano de 
monitoramento mensal (setembro 2009 a setembro 2010), 
identificaram dinâmica espacial semelhante à observada na 
praia de Lagoinha/CE. Esta movimentação merece atenção 
devido ao risco de propagação da duna ativa sobre estradas, 
casas e fiação elétrica (Figura 11). 

Realmente, existe uma forte dinâmica na paisagem do 
litoral oriental do Rio Grande do Norte dirigindo os padrões 
espaço-temporais dos campos de dunas móveis. Merece 
atenção particular a disposição destas dunas de areia entre os 
anos de 1993 a 2001 (figuras 4, 6 e 8). Apesar de não se poder 
afirmar com exatidão as causas do aumento de área nessa 
terceira janela temporal para os campos de dunas de Touros, 
Zumbi e Maracajaú em intervalo de tempo semelhante, 
alguns estudos evidenciam ocorrência dos fenômenos El 
Niño/La Niña (ENOS) como agentes cooperadores para 
aporte sedimentar de origem marinha e para gênese dos 
campos de dunas, onde as alterações do nível relativo do mar 
decorrentes das oscilações de temperatura na superfície do 
oceano podem descobrir e expor à costa (zona de praia) rica 
em sedimentos arenosos e quartzosos (Meireles, 2011).

5.  CoNCLusÕes 

Os campos de dunas do litoral oriental do Rio Grande 
do Norte, e principalmente os campo de dunas de Touros, 
Zumbi e Maracajaú apresentam uma intensa dinâmica de 
mudanças dos arranjos espaciais na paisagem costeira. 

O uso das imagens multiespectrais da família Landsat 
5TM e 7ETM+ foi eficiente para mapeamento na escala 
de 1:50.000 dos campos de dunas transgressivas do litoral 
oriental no RN. A interpretação de imagens Landsat e os 
trabalhos de campo forneceram evidencias morfológicas 
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suficientes para confirmar que os depósitos eólicos ainda 
continuam ativos, a classe das superfícies não vegetadas 
usadas para analisar o movimento dos campos de dunas 
mostrou-se como um indicador adequado. 

O cenário de evolução projetado esboça diminuição 
gradativa da cobertura não vegetada, embora também, 
uma desaceleração neste processo, não se descartando um 
comportamento cíclico de magnitude decenal. No entanto, 
este comportamento não está associado apenas a processos 
naturais, como aqueles relativos à recomposição de áreas 
vegetadas, mas também, e principalmente a ação do homem, 
ocupando e modificando os espaços. 

Este estudo enfatiza a necessidade da execução de 
estratégias de gestão adequadas a sustentação da estrutura 
e funcionamento das dunas frontais e campos de dunas 
que continuam ativos migrando continente adentro, onde 
as tomadas de decisões pela conservação do equilíbrio 

entre as exigências ambientais e socioculturais, permitam a 
manutenção da paisagem, fonte de riqueza infinita.
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Figura 11. Foto 4. Duna móvel adjacente à praia de Maracajaú. Foto relativa à migração ativa da duna com relação a um objeto fixo, um 
poste da rede elétrica local em 2009 e 2010 (Fernandes e Amaral, 2010). A posição de aquisição da foto está no mapa da figura 1.
Figure 11. Photo 4. Moving dune adjacent to the Maracajaú beach. Photo on the active dune migration with respect to a fixed object, one pole 
of the local power grid in 2009 and 2010 (Fernandes and Amaral, 2010). The position of acquisition of the photo is on the map in figure 1.
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RESUMO

O presente estudo analisa as medidas de transporte eólico utilizando coletores de areia verticais (Sand Traps) ao longo de um campo de 
dunas na praia de Jenipabu, município de Extremoz no estado do Rio Grande do Norte, ao Norte da cidade de Natal. Estas medidas foram 
utilizadas como parâmetro de movimentação eólica nesta região. Três campanhas de amostragem foram realizadas no mês de setembro 
de 2011, período do ano com maiores velocidades de vento, e uma em dezembro de 2011, período onde a velocidade do vento começa a 
diminuir. Ao longo de quatro perfis longitudinais do Campo de Dunas de Jenipabu foram utilizados 3 tipos diferentes de coletores eólicos 
cilíndricos de PVC: coletor do tipo “T”, com abertura de 50 cm a partir do nível da superfície (campo “b” e “c”), coletor do tipo “I”, com 
abertura de 25 cm a partir do nível da superfície e do tipo “S” com abertura de 25 cm acima da superfície do solo (campos “a” e “d”). 
Os dados meteorológicos in situ foram obtidos com a utilização de estação meteorológica portátil e complementados com os oriundos 
da Estação Meteorológica de Natal, distante 12 km da área de estudo. Os sedimentos coletados pelas armadilhas de areia foram lavados 
e pesados, com isso foi calculada a carga eólica de sedimentos (carga eólica). Em setembro, a taxa de transporte variou de 0,01 até 11,39 
Kg m-1 h-1  e, em dezembro, entre 0,33 e 1,30 Kg. m-1. h-1. nos coletores tipo “T”. Nos coletores tipo “I” esses valores variaram entre 0,01 
e 11,39 Kg m-1 h-1, enquanto que nos coletores tipo “S” de 0,01 a 0.73 Kg. m-1. h-1

. De acordo com a análise estatística, o transporte de 
sedimento aumenta em proporção direta à velocidade do vento, exceto com as amostras dos coletores do tipo “S”, pois foi encontrado um 
F= 0,139808. O transporte de sedimentos é mais intenso nos primeiros 25 cm da superfície (Q=8 Kg. m-1. h-1), enquanto que, a níveis 
acima de 25cm de altura, os valores não ultrapassaram 0,35 Kg m-1 h-1, Atualmente, a ocupação humana fecha o suprimento de areia da 
praia de Santa Rita para o interior do campo de dunas de Jenipabu, que juntamente com a elevação do perfil da velocidade do vento, 
fazem com que o transporte eólico seja mais intenso do meio para o topo da duna. Nas áreas com vegetação esparsa, a face livre de 
deslocamento da duna acelera o processo de colmatação das lagoas de Jenipabu, importante destino turístico regional.

Palavras Chave: Dunas móveis, coletores de areia, velocidades de vento, morfodinâmica, gestão costeira.
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1.  INTRODUÇÃO

As zonas costeiras ocupam uma área reduzida da superfície 
da Terra na interface entre o continente e o oceano, porém se 
destacam por concentrarem um grande número de atividades 
fundamentais ao homem, relacionadas com alimentação, 
energia, educação, transporte, recreação e urbanismo, entre 
outras. 

No estado do Rio Grande do Norte, o litoral atrai pessoas 
de diversas partes do Brasil e do Mundo, em virtude de suas 
belezas naturais, potencializado pelo desenvolvimento da 
atividade turística, porém o turismo é grande gerador de 
impactos ambientais. Assim como, as paisagens do litoral 
Norte rio-grandense vêm despertando interesses cada vez 
maiores do setor imobiliário, o que intensifica gradativamente 
os impactos ambientais preexistentes gerando grandes 
transformações no ambiente original. 

O litoral em foco está assentado sobre sedimentos 
arenosos de origem marinha, o relevo encontrado é composto 
principalmente por dunas (móveis e fixas), terraços, lagoas 
planície de inundação e planície de deflação. A área se 
configura naturalmente como um ambiente frágil. Estes 
solos quando desprovidos de vegetação apresentam grande 
mobilidade, o que pode comprometer a qualidade de vida 
das populações aí residente. 

Neste panorama inserem-se as dunas de Jenipabu, foco 
desta pesquisa. Apesar das dunas serem grandes receptoras de 
atividades e empreendimentos turísticos e imobiliários, não 
só de caráter local, como também, nacional e internacional, 
este fato promove mudanças em suas configurações originais 
o que pode eventualmente vir a descaracterizar a área. 

Este trabalho tem como objetivo medir e analisar o 
transporte eólico dos sedimentos dunares responsáveis pela 
transgressão das dunas eólicas costeiras, utilizando coletores 
de areia (Sand Traps) ao longo de um campo de dunas na 

praia de Jenipabu em escala sazonal, que pode ser aplicada a 
períodos maiores de até escala decenal.

2.  ÁREA DE ESTUDO

O Nordeste brasileiro pode ser dividido em três sub-
regiões: a Meio-Norte compreende os Estados do Maranhão e 
Piauí; o Nordeste Oriental compreende os Estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; e a 
porção meridional, da qual fazem parte os estados de Sergipe 
e Bahia (Andrade, 1967).  

O Nordeste Oriental pode ainda ser subdividido em duas 
porções distintas sendo a Setentrional, a norte do cabo de 
São Roque e a Oriental, que se encontra entre o cabo de 
São Roque e o Rio São Francisco. Na porção Oriental além 
das costas baixas arenosas com dunas móveis, podem-se 
encontrar também outros tipos de costa, tais como costas 
altas de barreiras argilosas que formam falésias do Grupo 
Barreira, costas de mangue e costas de recifes de arenitos e de 
corais (Muehe, 2006).

É nesta porção costeira oriental que se localiza a área de 
estudo no Município de Extremoz, entre as coordenadas 
Este 252.934,5m e 257.335,1m e as coordenadas Norte 
9.370.454,9m e 9.364.749,2m UTM 25M (Figura 1). 

2.1. Características Climáticas

O clima predominante na região segundo a classificação 
de Köopen é o tropical com chuvas. Este é caracterizado 
por duas estações bem definidas, o verão é quente enquanto 
que o outono e o inverno são caracterizados por uma 
precipitação pluviométrica com variação entre 800 a 1.200 
mm distribuídas entre os meses de Fevereiro a Julho. 

Durante todo o ano, na região, sopram frequentemente 
ventos do quadrante E, oriundos do anticiclone semifixo 

ABSTRACT 

These study made the analysis of the measurement of the aeolian  transport using vertical sand traps across the dune field of Jenipabu, in the 
municipality of Extremoz, Rio Grande do Norte state, northern of the city of  Natal. These measurements were used as a parameter of the sand 
aeolian transport in the region.  There were made three field trips in September 2011 in September  13th  (campo “a”),  21st  (campo “b”) and 
29th (campo “c”), time of the year where the wind speed is the higher, and one in December  08th  of 2011(campo “d”), time of the year where the 
wind speed starts to decrease. Through four longitudinal profiles of the Jenipabu’s dune fields were used 3 types of cylindrical aeolian traps made 
of CPV: type “I” with the collecting opening of 25 cm from the surface level, and “S” with the collecting opening of 25 cm from 25 cm of the 
surface level in six collect points in one of the September 13th (campo “a”) field trips and another in December 08th (campo “d”), and sand traps 
type “T” with the collecting opening of 50 cm from the surface level, in the other field trips in September  21st  e 29th  (campo “b” e “c”)  across 
the dune field of Jenipabu. The meteorological data were gotten in situ  with a portable meteorological station and those data were complimented 
with those from the Natal Meteorological Station away about 12 km from the study area. The sediments that were collected with the sand traps 
were washed and weighed, with it was calculated sediment wind load. In September the sediment flux varied from 0,01 to 11,39Kg. m-1. h-1 
and in December from 0,01 to 11,39 Kg. m-1. h-1 with the type “T” sand traps. While in the type “I” sand traps the wind load varied from 0,33 
to 1,30 Kg. m-1. h-1, and with the type “S” sand traps the wind load varied from 0,01 to 0.73 Kg. m-1. h-1. According the statistic analyses the 
sediment transport increases in direct proportion to the wind speed, except in the samples collected with the type “S” sand traps where there were 
found a F= 0,139808. The aeolian transport is more intense in the first 25cm from de surface (Q=8 Kg. m-1. h-1), whereas in over 25cm from 
the surface the wind load values were less than 0,35 Kg. m-1. h-1. Nowadays the human occupation shuts the sediment supply from the Santa Rita 
beach into the dune field of Jenipabu, which in addition to the rise of the wind speed profile makes the aeolian transport more intense from the 
middle to the top of the dune. Where there are sparsely vegetated the displacement free dune face increases the clogging process of the Jenipabu 
pond, a important regional tourist destination.

Keywords: Mobile dunes, sand traps, wind speed, morphodynamics, coastal management.  
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do Atlântico Sul. O domínio deste anticiclone mantém 
a estabilidade do tempo. Esta estabilidade cessa com a 
chegada das correntes perturbadas, que compreendem, 
principalmente, quatro sistemas: As correntes perturbadas 
de norte; as correntes perturbadas de sul, as correntes 
perturbadas de leste, as correntes perturbadas de oeste 
(Nimer, 1972).

As correntes perturbadas de norte são representadas pelo 
deslocamento da zona de convergência intertropical (ZCIT), 
oriunda da convergência dos alísios dos dois hemisférios, é 
uma zona de chuvas e trovoadas intensas. Esta depressão está 
situada, durante o ano, em média, próximo ao paralelo 05oN, 
mas durante o outono (março - abril) alcança sua posição 
mais meridional no hemisfério sul e pode provocar chuvas 
até no paralelo 10oS (Nimer, 1972).

As correntes perturbadas de sul são representadas por 
invasões de frentes polares, que somente raras vezes, na 
primavera e no verão, conseguem ultrapassar o paralelo de 
15oS, provocando chuvas no litoral. No inverno, a frente 
polar ultrapassa com mais frequência aquele paralelo (Nimer, 
1972).

As correntes perturbadas de leste são representadas pelos 
alísios oriundos do anticiclone tropical do Atlântico Sul, estão 
divididos em duas camadas, uma inferior fresca e úmida, 
e outra superior, quente e seca. Quanto mais baixa é esta 
inversão mais estável é o tempo. No litoral do Nordeste, esta 
inversão é mais alta, desaparecendo ao contato com a frente 
polar (ao sul) e com a ZCIT (ao norte) (Nimer, 1972). 

As correntes perturbadas de oeste raramente atingem 

o litoral potiguar (Nimer, 1972). O regime de ventos 
predominante correspondem aos ventos da Massa Equatorial 
Atlântica (Ea) que encaminha ao litoral do Nordeste 
(principalmente o litoral norte) os ventos alísios de nordeste. 
Também recebe influência dos ventos alísios de sudeste 
formados pela Massa Tropical Atlântica (Ta) (Nimer, 1972). 

Nesta porção do litoral potiguar, a velocidade média 
anual dos ventos chega a 4,3m/s, com as maiores médias 
mensais ocorrendo entre os meses de agosto a novembro, 
e os menores em março e abril. Durante o dia, a velocidade 
média dos ventos varia muito, podendo as máximas variar 
entre 8,3 e 10,3m/s (Tinoco, 2009). 

A precipitação média anual em Natal, onde se encontra 
a estação meteorológica mais próxima da área de estudo, foi 
de 1.704,7mm entre os anos de 1984 à 2007, neste período 
o ano com menor média de precipitação foi 1993, com 
858,2mm, enquanto que em 2004 teve a maior média anual 
de precipitação com 2.438mm (Tinoco, 2009).

A estação chuvosa nesta porção do litoral potiguar estende-
se de março a agosto, quando os totais mensais, em média, 
excedem os 100mm. Outubro, novembro e dezembro são 
os meses mais secos, com total de precipitação, em média, 
abaixo de 40mm (Tinoco, 2009).

A média da umidade relativa do ar na cidade de Natal 
é bastante homogênea e estável, com valor médio anual de 
79,3%, raramente alcançam valores inferiores á 74%, onde 
os valores mais altos são encontrados nos meses de abril, 
maio, junho e julho, que correspondem em grande parte ao 
período de temperaturas mais baixas (Tinoco, 2009).

Figura 1. Localização da área de estudo.
Figure 1. Study site location.
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3.  MÉTODOS 

3.1. Mapeamento da Área de Estudo

A área de estudo é composta por diferentes unidades 
geológicas e geomorfológicas, as quais foram referidas como 
unidades de paisagem. Estas unidades foram classificadas 
utilizando-se de análise visual sobre fotografias aéreas do 
acervo de imagens do IDEMA (Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente), datadas de 2005, obtidas em 
escala aproximada de 1:20.000. Foram utilizadas também 
imagens utilizadas foram Ortofotos 2005 com escala 
aproximada 1:10.000 e resolução espacial de 5m. Estas 
foram retificadas, georreferenciadas e o mosaico fotográfico 
elaborado. Para o mapeamento foi utilizada o sistema de 
referencia UTM, na zona 25S e o Datum SIRGAS 2000.

As Unidades de Paisagens se individualizam pelo relevo, 
clima, cobertura vegetal, solos ou até mesmo pelo arranjo 
estrutural e o tipo de litologia ou exclusivamente por um 
desses elementos (Ross, 1992). A categoria de análise 
das Unidades de Paisagem é definida como geossistemas. 
Estes são definidos como fenômenos naturais (aspectos 
geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e fitogeográficos) 
que englobam os fenômenos antrópicos (aspectos sociais e 
econômicos). Somados representam a paisagem modificada 

ou não pela sociedade (Guerra & Marçal, 2006). As 
unidades relevantes para este trabalho foram definidas 
como: dunas móveis, colina de areia acumulada por ação 
eólica sem cobertura vegetal; dunas vegetadas, colina de 
areia acumulada por ação eólica com cobertura vegetal; 
cobertura vegetal, áreas planas cobertas por vegetação tais 
como manguezais, restinga, caatinga e mata atlântica; duna 
frontal e praia são cadeias de dunas paralelas à linha de costa 
e faixa de praia; superfície de deflação; campo aberto; área 
alagada; área ocupada; e corpos de água. Estas unidades estão 
representadas no Mapa de Unidades de Paisagem da área. 
(Figura 2).

3.2. Coletores de Sedimentos

O transporte eólico é um processo afetado por inúmeras 
variáveis e por isso difícil de ser registrado com exatidão. 
Ao longo do tempo inúmeros autores vêm tentando 
estabelecer um método eficiente aplicável à medida do 
transporte eólico de um determinado local (Rosen, 1978; 
Leatherman, 1978; Goldsmith, 1978; Illemberger & Rust, 
1986; Pye e Tsoar, 1990). De modo que existem diferentes 
modelos de coletores de sedimentos onde cada qual 
apresenta suas vantagens e desvantagens. 

Figura 2. Mapa de Unidades de Paisagem.
Figure 2. Study site landscape units map.
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Os coletores verticais, utilizados nesse trabalho têm como 
vantagem o custo e a facilidade de fabricação. Inicialmente 
propostos por Leatherman (1978) modificados pelos 
autores, seu inconveniente principal é o da alteração das 
condições do fluxo do ar por sua mera presença, chegando 
inclusive a formar pequenas depressões à sua frente, o que 
impede a coleta de sedimentos transportados por arrasto 
(Pye & Tsoar, 1990). 

Para se compreender a dinâmica do campo de dunas 
móveis de Jenipabu e as implicações do seu uso e ocupação 
foram instalados coletores de areia nos meses de setembro 
2011 e dezembro de 2011. Este período de estudo foi 
escolhido porque nele observam-se ventos mais fortes e o 
início do declínio da velocidade do vento. A diminuição das 
precipitações e aumento da velocidade dos ventos alísios de 
S-SE incidentes na costa Leste do litoral potiguar favorecem 
o deslocamento de sedimentos, principalmente os costeiros 
de origem marinha, e atuam diretamente nos processos 
morfogenéticos de construção e reconstrução do relevo local 
(Tinoco, 2009). Os fortes ventos, juntamente com a baixa 
umidade, contribuem ainda para a ocorrência de erosão eólica, 
sobretudo naquelas áreas desprovidas de cobertura vegetal, 
promovendo o abatimento de parte deste relevo.

Vale ressaltar ainda que os dados obtidos em campo, 
apesar de adquiridos de forma direta formam um parâmetro 
para uma análise morfodinâmica que não reflete o valor 
real de transporte eólico de um determinado local, posto 
que é impossível dimensionar e avaliar todas as variáveis 
ambientais presentes no exato momento em que se deu a 
captura dos sedimentos pelo coletor, assim como inferir o 
comportamento dessas variáveis durante o resto do tempo 
(Pye & Tsoar, 1990).

A escolha do posicionamento dos coletores foi baseada 
nos critérios estabelecidos por Pye e Tsoar (1990) no trabalho 
realizado em Israel. Os critérios observados foram: distância 
de obstáculos naturais ou artificiais, evitando a interferência 
destes obstáculos nos resultados; distribuição longitudinal ao 
longo do eixo dunar e posicionamento em relação a um mesmo 
eixo transversal. A abertura do coletor sempre foi posicionada 
voltada para a direção preferencial do vento. 

Os coletores utilizados foram do tipo vertical, baseados 
no modelo desenvolvido por Rosen (1978) (Nordstrom et 
al., 2006; Nordstorm et al., 2011). Este modelo também foi 
utilizado por Paiva (2011) na praia de Maracajaú localizada 
no município de Maxaranguape ao norte da área de estudo. 
São constituídos por tubos de PVC com dimensão de 120 x 
10cm, onde a parte inferior é utilizada como armazenador 
dos sedimentos capturados por meio de duas aberturas de 
7cm de largura por 50cm de altura, dispostas em lados opostos 
do coletor. A abertura livre é colocada a barlavento, a outra, a 
sotavento, é coberta por uma tela de 60µm. Os coletores foram 
enterrados até que a base da janela livre, voltada para a pista do 
vento, coincidisse com a superfície do terreno. Neste trabalho 
foram utilizados também coletores com aberturas reduzidas na 
altura, sendo um tipo com abertura inferior (tipo “I”) e, outro, 
com abertura superior (tipo “S”) situada a 25cm da superfície 
(Figura 3). 

Durante os dias 13, 21 e 29 de setembro e dia 08 de 
dezembro de 2011 foram realizadas expedições de campo 
para coleta de sedimentos. Nos dias 21 (campo “b”) e 29 

(campo “c”) de setembro foram utilizados coletores iguais 
com apenas um tipo de abertura (tipo “T”), enquanto que 
nos dias 13 de setembro (campo “a”) e 08 de dezembro 
(campo “d”) foram utilizados os coletores com aberturas 
superior (tipo “S”) e inferior (tipo “I”) em seis pontos de 
coleta, de acordo com o mapa (Figura 4). 

Para que fosse possível comparar os dados entre os campos 
onde foram utilizados os coletores tipo “T” com os dados 
coletados utilizando tipo “I” e tipo “S” devido as dimensões 
dos coletores ao somar a área das aberturas dos coletores tipo 
“I” e tipo “S” têm-se o equivalente à abertura de um coletor 
tipo “T” (nas expedições dos dias 13 de setembro e 08 de 
dezembro coletor tipo “I+S = T”). As armadilhas coletaram 
em cada ponto até três vezes ao dia, entre às 8:00hs e 18:00hs, 
com tempo médio de amostragem de 2 horas (Figura 5). No 
local dos pontos de coleta, os dados meteorológicos foram 
obtidos a 2m de altura através de uma estação meteorológica 
portátil.

Para melhor entender o funcionamento da dinâmica de 
transporte de sedimentos do campo de dunas foram feitos 
quatro perfis longitudinais coincidentes com os pontos de 
coleta, em seguida foram comparados os valores das médias 
das cargas eólicas em cada ponto ao longo desses perfis 
(Figura 04). Utilizando critérios morfológicos e distância da 
superfície de deflação, os perfis transversais cortam o campo 
de dunas em quatro subambientes geomorfológicos: base, 
meio proximal, meio distal e topo. Por exemplo, os coletores 
do tipo “T” (campos “b” e “c”) foram colocados formando 
três perfis longitudinais paralelos J11, J12 e J13; J31, J32, 
J33, J21 e J34; J41, J42, J43 e J51.

Os coletores do tipo “I” e “S” empregados nos campos 
“a” e “d” também foram posicionados em um perfil 
longitudinal ao campo de dunas (J1, J2, J3, J42); assim 
como, transversalmente, em três pontos no topo do campo 
de dunas (J41, J42 e J43). 

Figura 3. Modelo esquemático que mostra as medidas dos coletores 
de areia utilizados durante o trabalho. 
Figure 3. Measurements model of the sand traps used in this study.
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Figura 4. Mapa de localização dos pontos onde foram instalados os coletores e feitas 
as análises granulométricas e dos perfis topográficos longitudinais e transversais.
Figure 4. Sand traps installation points, granulometric analyses points and longitudinal 
and transverse profiles location map.

Figura 5. Coletores segmentados posicionados no campo de 
dunas com a abertura voltada para a direção do vento, mostrando 
a pista de coleta de sedimentos, setembro de 2011.
Figure 5. Divided Sand traps placed on the dune field facing the 
wind direction, showing the “pista” in September 2011. 

3.3. Análise de Sedimentos

Depois de lavadas com água, as amostras foram pesadas 
em balança digital.  Posteriormente, os dados foram 
organizados em planilhas para análise de correlação com 
dados meteorológicos obtidos em campo, assim como a 
relação entre perfis longitudinais e transversais relativos aos 
pontos de coleta. 

As amostras dos campos “a” e “c” foram pesadas e uma 
porção de 100g de cada uma das amostras retirada para 
análise granulométrica em todos os pontos de coleta. Após, 
se processou a análise mecânica com o uso de peneiras 
com aberturas de 2 mm (areia muito grossa) a 0,062mm 
(areia muito fina), no Laboratório de Sedimentologia do 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN (Figura 04).

Para que fosse conhecida a carga eólica obtida pelos 
coletores nos pontos amostrados, durante os trabalhos de 
campo, foram utilizadas duas fórmulas matemáticas gerais 
que originaram uma formula simplificada. A primeira 
equação geral é composta pelos valores de massa de sedimento 
coletado, a altura da abertura dos coletores utilizados 
em metros e uma altura de referência (1 metro linear),  
equação (1a).

 Enquanto que a segunda equação geral utilizou valores de 
quantidade de sedimento coletado por metro linear, tempo 
de exposição das armadilhas para a coleta de cada amostra 



Malta & Amaral
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 13(1):61-78 (2013)

- 67 -

e o tempo de referência de uma hora, equação (1b). E uma 
fórmula simplificada que une as duas fórmulas gerais em 
uma só, equação (1c).

3.6.1. Superfície TIN

A Malha Triangular Irregular TIN (Triangulated 
Irregular Network) é uma ferramenta que tem sido usada 
em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) por muitos 
anos e apresenta um modelo significativo para representar 
a morfologia de uma superfície. Nos modelos do tipo 
TIN as superfícies topográficas são modeladas, por meio 
de conjuntos de triângulos contínuos e não sobrepostos, 
definidos no plano xy e com vértices apoiados nas projeções 
horizontais de pontos com coordenadas (planimétricas 
e altimétricas) conhecidas e dispostas irregularmente de 
modo a caracterizar as singularidades topográficas das 
superfícies em questão (Fowler & Little, 1979). Para criação 
de um modelo TIN podem ser utilizados dois métodos, o 
de triangulação Delaunay ou de ordenação de distâncias, 
para este estudo foi utilizado o primeiro.

O método de triangulação de Delaunay é um dos mais 
conhecidos e pode ser empregado em diversos aplicativos 
de edição e visualização 3-D de dados cartográficos 
(Figueiredo & Carvalho, 1991) onde as faces destes 
triângulos, justapostas, criam uma superfície contínua, 
representando o terreno correspondente e assim formar a 
Malha Triangular Irregular TIN.

Depois de criada a Superfície TIN com o auxílio de 
um software de SIG, foram criados os perfis altimétricos 
transversais e longitudinais do campo de dunas objeto do 
estudo coincidentes com os pontos de coleta, para que 
fosse possível a correlação entre a geometria das dunas com 
a carga eólica.

4.  RESULTADOS 

4.1. Mapeamento de Unidades de Paisagem

Com base na metodologia utilizada foi confeccionado o 
mapa de Unidades de Paisagem e a partir da análise deste, 
percebeu-se que as Dunas Móveis formadas por depósitos 
arenosos caracterizados por sedimentos eólicos de composição 
quartzosa e granulometria de fina a média, bem selecionados, 
os quais são associados ao desenvolvimento do litoral atual 
formando cordões paralelos a linha de praia. Esta unidade 
corresponde a aproximadamente 40% da área de estudo e 
está situada entre as de unidades superfície de deflação e 
dunas vegetadas. Trata-se da unidade com dinâmica mais 
acentuada, deslocando-se de SE para NW. A frente de seu 
percurso são encontradas feições importantes tais como a 
lagoa de Jenipabu, atrativo turístico internacional do estado, 
e uma superfície vegetada, já intensamente ocupada, formada 
por restos de dunas mais antigas aplainadas pela intensa 
morfodinâmica quaternária. Possui uma extensão de 2,2km 
na porção mais a sul e 1km na porção mais a norte e 4,4km 
no eixo NS, é formada principalmente por dunas parabólicas 
em forma de grampo e ancinho sobrepostas. São envoltas por 
dunas vegetadas onde a extensão dessas caracteriza a extensão 
das dunas móveis, onde as dunas vegetadas são mais extensas 
as dunas móveis são menos extensas. 

As Dunas Vegetadas são compostas por sedimentos 
eólicos quaternários atualmente fixados pela vegetação 
natural arbustiva, predominantemente composta por areias 
quartzosas. A Superfície de Deflação na área mapeada 

Onde Qp é equivalente carga eólica em Kg. m-1 para o 
tempo de exposição de cada coleta; Qp’ é a carga eólica em 
Kg. m-1. h-1; h a altura referência de 1metro; Δh  a altura da 
abertura dos coletores utilizados; m é a massa da amostra;  t 
o tempo referência utilizado de uma hora e Δt o tempo de 
exposição de cada coletor em cada amostragem. 

3.4. Características dos Ventos Locais
Para realizar o estudo do regime de ventos da área foram 

utilizados dados coletados em campo com o auxílio de 
uma estação meteorológica portátil do tipo Kestrel 4000, 
medidos a 2m do chão. As informações são complementadas 
por dados correspondentes ao período de 1960 a 2000, 
registrados pela Estação Meteorológica de Natal (distante 
cerca de 12 km ao sul da área de trabalho), fornecidos 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Os 
registros foram organizados e, posteriormente, compilados 
em planilhas do Excel para estabelecer frequências de 
direção e velocidade do vento.

3.5. Analise Estatística

Esta seção do trabalho apresenta a fundamentação 
estatística, conceitual e metodológica, utilizada neste 
estudo. Foi utilizada a análise estatística de regressão linear 
simples. Em todas as análises foram feitas as estatísticas 
descritivas (Ayres et al. 2007). Todas elas feitas com o nível 
de significância de 5% (alfa=0,05).

Para que fosse possível relacionar a velocidade do vento 
com a quantidade de sedimentos coletada foi feita um 
regressão linear simples, que consiste em uma tentativa de 
estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) que 
descreva o relacionamento entre duas variáveis, no caso a 
velocidade do vento em relação à quantidade de sedimento 
coletada. Da mesma forma como usamos a média para 
resumir uma variável aleatória, a reta de regressão é usada 
para resumir a estimativa linear entre duas variáveis 
aleatórias (Lapponi, 1997).

3.6. Análise do Terreno

A análise de terreno na área de estudo foi feita com 
base em Ortofoto de 2005, de onde foram obtidas curvas 
de nível, equidistantes 1m, adquiridas com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN 
(IDEMA) por meio do Projeto de Mapeamento do Litoral 
Oriental do Estado do Rio Grande do Norte. Com o auxílio 
de um software de geoprocessamento, as cotas dessas curvas 
de nível foram transformadas em pontos para que pudesse 
ser criado um modelo digital do terreno TIN.

(1)Qp m h
h
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encontra-se ocupada por construções e plantações, na porção 
que não está ocupada pode-se encontrar vegetação rasteira e 
alguns afloramentos do lençol freático. 

As Dunas Frontais são cadeias de dunas paralelas à linha 
de costa, formadas a partir de acumulação de sedimentos 
frente a obstáculos tais como tufos de vegetação na região 
de pós-praia, a qual pode ser submetida a retrabalhamento 
pela maré em períodos de sizígia ou tempestades, pode-se 
encontrar cobertura vegetal incipiente. Enquanto que os 
depósitos de praia são constituídos predominantemente por 
quartzo. Podem-se encontrar estruturas de ravinamento, 
marcas de deixa e marcas de ondas ao longo da linha de 
praia e no estirâncio. Esta unidade sedimentar está sujeita 
a constante retrabalhamento por processos principalmente 
marinhos e eólicos e secundariamente fluviais. 

Os Corpos de Água encontrados na área de trabalho são: 
a Lagoa de Jenipabu, uma lagoa perene que está localizada 
a oeste das dunas móveis com diâmetro de cerca de 300m 
na maior porção da lagoa e 170m na menor; o Rio Ceará-
Mirim, rio que corta a porção norte da área mapeada com 
leito aproximado de 200m no estuário e entre 30m e 50m 
ao longo do curso; o Rio Doce que corta a parte sul da área 
mapeada com o leito de aproximadamente 10m de largura; 
e o oceano Atlântico. 

As Áreas Alagadiças são formadas por áreas onde o lençol 
freático encontra-se próximo a superfície e que durante a 
época de chuvas formam lagoas temporárias principalmente 
na área da bacia de deflação. São áreas pequenas espalhadas 
pela área vegetada e planície de deflação. 

Áreas Ocupadas encontram-se espalhadas por toda a 
extensão do território mapeado, consistem em áreas onde 
há qualquer tipo de ocupação antrópica, tais como áreas 
urbanas, loteamentos, plantações e criações de animais, tais 
como a vila de Santa Rita, casas de veraneio próximas à praia 
ocupando grande parte da bacia de deflação e parte da duna 
e também plantações de coco. 

A Cobertura vegetal é composta por áreas cobertas por 
vegetação tais como manguezais, restinga, caatinga e mata 
atlântica que ocupa uma área de aproximadamente 40% 
do terreno mapeado, concentrados na porção oeste da 
área, porém encontram-se porções de campo aberto e áreas 
antropizadas dentro de seu território (Figura 02). 

4.2. Características do Ar e do Vento Locais

Durante os trabalhos de campo foram verificadas 
temperaturas entre 26,5ºC e 31,4ºC durante todo o 
monitoramento e em cada trabalho de campo foram 
verificadas temperaturas que variaram entre 27,6ºC e 
28,2ºC no campo “a” (dia 13 de setembro de 2011). Assim 
como no campo “b” (dia 21 de setembro de 2011) foram 
verificadas temperaturas entre 26,8ºC e 28,5ºC. Enquanto 
que no campo “c” (dia 29 de setembro de 2011) durante o 
tempo de monitoramento a temperatura foi de 27,0ºC até 
30,6ºC. E no campo “d” (dia 0,8 de dezembro de 2011) 
a temperatura vista em campo variou de 28,0ºC a 31,4ºC 
(Tabela 1).

Os valores da umidade relativa do ar durante o período 
do monitoramento foram verificados valores entre 63,1 
e 79,2% em todos os trabalhos de campo, enquanto que 

durante o campo “a” foram verificados valores de 67,2% à 
75,1%. No campo “b” os valores de umidade relativa do 
ar variaram entre 69,8% e 75,6%, já no campo “c” foram 
verificados valores entre 67,7% e 77,8%. E no campo “d” 
os valores encontrados variaram entre 63,1% e 72,3% 
(Tabela 1). 

Ao verificar os valores de umidade relativa do ar 
encontrados pôde-se perceber uma tendência similar para 
todos os trabalhos de campo que apresentaram valores 
altos próximos a base do campo de dunas, os quais iam 
diminuindo em direção à porção média do campo de 
dunas e esses valores voltavam a subir no topo do campo de 
dunas durante a manhã. No período da tarde, esse padrão 
se repete com valores mais baixos que durante a amanhã. 

A velocidade do vento verificada em campo durante 
o período do monitoramento ficou entre 3,1 e 12,3m/s 
durante todos os trabalhos de campo. Durante o campo “a” 
a velocidade do vento variou entre 4,3 e 9,5m/s, já no campo 
“b” foram encontradas velocidades que variaram entre 7,0 
e 11,5m/s, no campo “c” as velocidades encontradas foram 
de 7,7 até 12,3m/s. E no campo “d” a velocidade do vento 
variou entre 3,10 e 7,6m/s (Tabela 01). 

A variação da velocidade do vento ocorre devido, 
principalmente a localização do ponto de coleta, assim 
como com o período do ano. No campo “a” o primeiro 
ponto de coleta localizava-se na base do campo de dunas, 
a qual fica próxima de várias construções (Figura 06a), 
com isso a velocidade do vento que incide nessa área é bem 
baixa, entre 4 e 5m/s. 

A velocidade do vento aumenta em direção ao topo 
do campo de dunas, com exceção do ponto de coleta 
próximo ao ponto de parada de buggys (Figura 06b), onde 
este apresenta valores mais baixos do que os outros pontos 
de coleta no topo do campo de dunas durante o período 
da manhã. No período da tarde, no entanto, os valores de 
velocidade do vento verificados nesse ponto são semelhantes 
aos valores dos demais pontos de coleta no topo do campo 
de dunas. Pois durante o período de coleta os passeios de 
buggy se concentravam no período da manhã.

O estudo da velocidade do vento foi feito a partir de 
dados coletadas na Estação Climatológica Principal da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 
localizada no bairro de Lagoa Nova, em Natal (latitude 
5º50’S, longitude 35º12’W e altitude de 49m), entre os 
anos de 1960 a 2000, apesar dessa estação estar localizada à 
cerca de 12km ao Sul da área de estudo, a utilização desses 
dados para a caracterização climática se justifica pelas 
condições semelhantes dos dois locais, tendo em vista a 
uniformidade da paisagem e, também, por ser a estação 
meteorológica situada mais próxima da área de estudo.

Ainda a partir da análise dos dados da estação 
meteorológica verificou-se também a média mensal da 
velocidade do vento, assim como a direção média mensal 
durante esse período, de 1960 a 2000 e assim verificar 
que a direção preferencial dos ventos na região, durante 
todos os meses do ano varia sempre no quadrante SE, e 
a velocidade média mensal é menor durante os meses de 
março e abril com valores de 3,22 e 3,29m/s, começa a 
aumentar a partir de maio chegando ao máximo nos meses 
de agosto e setembro, com valores de 4,18m/s, quando 
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volta a diminuir durante o mês de outubro com velocidade 
média de 4,11m/s até alcançar o valor mais baixo em março 
de 3,22m/s (Figura 07). Com base nos dados de velocidade 
dos ventos foram escolhidos os períodos para a realização 
dos trabalhos de campo, foi selecionado o período com 
a maior velocidade de vento para que fosse realizada a 
maioria dos trabalhos de campo e também foi escolhido 
um momento em que já houvesse iniciado o declínio da 
velocidade do vento (Figura 7).

4.3. Carga Eólica 

Sabe-se que o fluxo de sedimentos varia ao longo 
de uma duna (Bagnold, 1941), neste trabalho pode-se 
perceber essa variação ao se comparar os valores de carga 
eólica verificados a partir da implantação de coletores de 
sedimento, em diferentes setores do campo de dunas, como 
foi apresentado anteriormente. 

Ao analisarem-se os valores verificados de fluxo de 
sedimentos na base do campo de dunas no campo “a” 
percebeu-se que a taxa de sedimentação no ponto mais 

próximo a base do campo de dunas (J1*) (Figura 4) era 
praticamente nula, menor que 0,01Kg. m-1. h-1. Devido a 
esse valor nos campos seguintes foi utilizado como ponto 
de coleta mais próximo à base do campo de dunas o ponto 
J1 (Figura 04). Assim ao longo dos três trabalhos de campos 
seguintes pode-se perceber que na base do campo de dunas 
foram verificados valores entre 0,19 e 1,75Kg. m-1. h-1 entre 
as coletas dos dias 13, 21, 29 de setembro e 08 de dezembro 
das 08 às 18 horas. Analisando com mais detalhes os maiores 
valores de fluxo de sedimento verificados desse setor do 
campo de dunas, em condições normais, foram verificados 
nas segundas e terceiras coletas, entre os horários de 14 
às 17 horas aproximadamente, os maiores valores de carga 
eólica de sedimentos de 0,63 e 0,27Kg. m-1. h-1 com exceção 
do campo “b” (21 de setembro) onde foram verificados os 
valores mais altos desse setor na primeira coleta do dia, por 
volta das 8 horas (Figura 08). 

Na porção central do campo de dunas foram verificados 
quatro pontos de coleta, dois mais próximos a base (J32 e 
J42) e dois mais próximos ao topo (J33 e J43) (Figura 4). 

Trabalhos de 
Campo Datas Temperatura (ºC) Umidade 

Relativa (%)
Velocidade do 
Vento (m/s)

Campo a 13/09 27,6 - 28,2 67,2 - 75,1 4,3 - 9,5

Campo b 21/09 26,8 - 28,5 69,8 - 75,6 7,0 - 11,5

Campo c 29/09 27,0 - 30,6 67,7 - 77,8 7,7 - 12,3

Campo d 08/12 28,0 - 31,4 63,1 - 72,3 3,1 - 7,6

Total 26,8 - 31,4 63,1 - 77,8 3,1 - 12,3

Tabela 1. Valores de temperatura, umidade relativa e velocidade do vento verificado em campo.
Table 1. Temperature, relative humidity and wind speed values verified in the field.

Figura 6. (a) Figura  que mostra um ponto de coleta na base do campo de dunas, onde foram verificados os menores valores de 
velocidade do vento. Note a ocupação em último plano. (b) Figura  que mostra um ponto de parada de buggys próximo ao ponto de 
coleta. 
Figure 6. (a) Figure showing a collecting point at the base of the dune field, where there were verified the lowest wind speed. Note the 
occupation in the background. (b) Figure that shows a stopping point of the buggys near the collecting point.
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Onde nos pontos de coleta mais próximos à base do campo 
de dunas foram encontrados valores entre 0,17 e 1,13Kg. 
m-1. h-1 do mesmo modo que o apresentado anteriormente, 
valores verificados durante o campo “d” (08 de dezembro) 
são inferiores aos valores verificados nos outros campos 
devido a velocidade do vento relativa à época do ano na 
qual a coleta foi realizada, neste trabalho de campo foram 
verificados valores entre 0,33 e 1,30Kg. m-1. h-1. Enquanto 
que durante as demais visitas à campo os menores valores 
encontrados foram verificados durante as primeiras coletas 
de cada trabalho de campo, por volta das 8 às 10 horas 
com valores variando entre 0,17 a 4,98Kg. m-1. h-1  durante 

o campo “a”, de 0,08 a 4,00Kg. m-1. h-1 durante o campo 
“b” e 0,08 a 4,30Kg. m-1. h-1 durante o trabalho de campo 
“c” (Figura 8).

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos 
encontrados nesse setor foram verificados durante as 
terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, com 
exceção do campo “b” (21 de setembro) onde não foram 
feitas à tarde devido a chuva, pois não há transporte de 
sedimentos eólicos durante a chuva (Nordstrom, 1990), os 
maiores valores encontrados foram de 11,39Kg. m-1. h-1 no 
campo “a” e de 4,99Kg. m-1. h-1  no campo “c” (Figura 8). 

Enquanto que nos pontos de coleta mais próximos 
ao topo do campo de dunas foram encontrados valores 
maiores, de modo geral, do que os valores coletados no setor 
mais próximo à base do campo de dunas com valores entre 
0,17 e 11,39Kg m-1 h-1 do mesmo modo que o apresentado 
anteriormente, valores verificados durante o campo “d” 
(08 de dezembro) são inferiores aos valores verificados 
nos outros campos devido à velocidade do vento relativa 
à época do ano, na qual a coleta foi realizada e foram 
verificados valores entre 0,08 e 1,13Kg. m-1. h-1. Enquanto 
que durante as demais visitas ao campo os menores valores 
encontrados foram verificados durante as primeiras coletas 
de cada trabalho de campo, por volta das 8 às 10 horas com 
valores variando entre 0,17Kg. m-1. h-1  durante o campo 
“a”,  de 0,53Kg. m-1. h-1 durante o trabalho de campo “b” e 
de 0,19Kg. m-1. h-1 durante o campo “c” (Figura 8). 

Os maiores valores de carga eólica de sedimentos 
encontrados nesse setor foram verificados durante as 
terceiras e quartas coletas por volta das 14 e 17 horas, os 
maiores valores encontrados foram de 11,39Kg. m-1. h-1 
durante o campo “a” 4,00Kg. m-1. h-1 durante o trabalho de 
campo “b” e 1,78Kg. m-1. h-1 durante o campo “c”.

Já no topo do campo de dunas são encontrados valores 
bem maiores do que os valores verificados na base. Foram 
encontrados nesse setor valores entre 0,08 e 6,02Kg. m-1. 

Figura 7. Gráfico que mostra a média mensal da velocidade do 
vento no município de Natal nos anos de 1960 a 2000, em relação 
às datas dos trabalhos de campo e a data dos trabalhos de coleta 
em campo.
Figure 7. Chart that shows the monthly average wind speed in the 
city of Natal in the years 1960 to 2000, in relation to dates of field 
trips and data collection work in the field.

Figura 8. Variação entre a carga eólica em relação à localização da coleta e ao campo 
(período do ano).
Figure 8. Variation between the wind load according to the location of the collecting 
point and the field trip (period of the year).
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h-1 sendo que do mesmo modo que na base do campo 
de dunas os valores verificados durante o campo “d” (08 
de dezembro) são inferiores aos valores verificados nos 
outros campos devido à velocidade do vento, devido 
a estação do ano, onde os valores variaram entre 0,08 e  
0,52Kg. m-1. h-1.

Os menores valores foram verificados durante as 
primeiras coletas dos dias, sendo que estas variaram de 
0,08Kg. m-1. h-1 no campo “d” (08 de dezembro) e 8,02Kg. 
m-1. h-1 no campo “a” (13 de setembro), 6,02Kg. m-1. h-1 no 
campo “b” (21 de setembro) e 0,08Kg. m-1. h-1 no campo 
“c” (29 de setembro) os quais foram coletados entre 8 e 11 
horas. Os maiores valores foram verificados nas terceiras 
e quartas coletas de cada campo entre as 15 e 17 horas, 
exceto no campo “b”, onde foi possível fazer apenas uma 
coleta devido à chuva, e foram verificados valores entre 
2,31 e 3,87Kg. m-1. h-1.  (Figura 8).

Com isso pode-se dizer que o campo de dunas apresenta 
um balanço sedimentar negativo, ou seja, a quantidade de 
sedimento que sai do sistema é maior que a quantidade que 
entra no sistema.

Além disso, pode-se dizer que carga eólica aumenta da 
base em direção ao topo do campo de dunas, assim como, o 
transporte de sedimentos é mais intenso durante o inverno 
(setembro) do que durante o verão (dezembro).

Com a separação de 25 cm pode-se perceber as variações 
de granulometria e de fluxo de sedimentos em diferentes 
alturas. Nos coletores tipo “I” pode-se perceber uma taxa 
de transporte de sedimentos bem maior do que a verificada 
nos coletores tipo “S” a qual variou de 0,08Kg. m-1. h-1 a 
8,50Kg. m-1. h-1 na porção inferior, em um mesmo ponto de 
coleta durante o mesmo espaço de tempo. Assim como se 
podem perceber variações na granulometria dos sedimentos 
coletados nessas diferentes alturas, nos coletores tipo “I” os 
sedimentos coletados apresentaram menores quantidades 
de areia fina, quantidades similares de areia grossa e maiores 

quantidades de areia média em relação aos coletores com 
abertura superior.

Sabe-se que a taxa de transporte de sedimentos se 
modifica em um mesmo ponto ao variar a altura da 
verificação (Bagnold, 1941), neste trabalho pode-se perceber 
essa diferença devido à utilização de coletores segmentados 
para, assim, comparar os valores de carga eólica encontrados 
no nível da superfície e a 25 cm da mesma. Na literatura 
internacional existem poucas referências em relação a 
cálculos de transporte eólico utilizando armadilhas de areia 
verticais (Pye & Tsoar, 1990; Rosen, 1978; Leatherman, 
1978). Onde estas mostram a quantidade de sedimento 
transportado por toda a extensão da abertura da armadilha. 
Porém sabe-se que o transporte eólico apresenta variações 
granulométricas e quantitativas em função da velocidade 
do vento e da altura do transporte, com isso decidiu-se 
quantificar essa variação utilizando coletores segmentados.

Ao comparar os valores verificados de carga eólica nos 
coletores tipo “I” e “S” pode-se perceber que no primeiro os 
valores são superiores aos do segundo em todos os pontos 
de coleta nos campos onde esse método foi aplicado. Estes 
valores variaram entre 0,17 e 8,50Kg. m-1. h-1 nos coletores 
tipo “I” durante o campo “a” e entre 0,001 e 1,13Kg. m-1. 

h-1 durante o campo “d”. Enquanto que nos coletores tipo 
“S” foram encontrados valores entre 0,001 e 0,73Kg. m-1. h-1 

durante o campo “a” e entre 0,01 e 0,75Kg. m-1. h-1 durante 
o campo “d” (Figura 9). Isso significa que somado a carga 
de tração a maior parte da carga de saltação (nuvem de 
saltação) está reduzida aos primeiros 25 cm de altura o que 
representa quase 80% do total da carga eólica.

4.4. Perfis do campo de dunas 

Ao longo do perfil PJ1, o qual possuiu três pontos (J11, 
J12 e J13 da base para o topo) o fluxo de sedimento do 
ponto J11, mais próximo da base foi de 0,46Kg. m-1. h-1, 

Figura 9. Comparação entre os valores de carga eólica entre os coletores segmentados 
tipo “I” e “S”.
Figure 9. Comparison between wind load in the type “I” and “S” sand traps.
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no ponto J12, no meio do campo de dunas foi de 1,36Kg. 
m-1. h-1, enquanto que no ponto J13 no topo deste perfil 
a média do fluxo de sedimento encontrado foi de 2,67Kg. 
m-1. h-1 (Figura 10).

meio desse perfil mais próximo ao topo foi de 2,66Kg. m-1. 

h-1, e no ponto J42/J34 no topo deste perfil do a média 
do fluxo de sedimento encontrado foi de 1,08Kg. m-1. h-1  
(Figura 10).

Enquanto que no último perfil, com quatro pontos PJ4 
(J41, J42, J43 e J51/J43 da base para o topo do campo de 
dunas) onde a taxa de sedimentação do ponto J41, mais 
próximo da base deste perfil foi de 0,36Kg. m-1. h-1, no 
ponto J42, em um ponto no meio do perfil mais próximo 
a base foi de 0,37Kg. m-1. h-1, no ponto J43, em um ponto 
no meio desse perfil do campo de dunas mais próximo ao 
topo foi de 1,60Kg. m-1. h-1, e no ponto J51/J43 no topo 
deste perfil a média do fluxo de encontrado foi de 1,60Kg. 
m-1. h-1 (Tabela 2).

Perfil J1 Perfil J2 Perfil J3 Perfil J4

Base 0,46 0,82 0,35 0,36

Meio Base 1,36 1,77 4,36 0,37

Meio Topo 0,72 2,66 1,60

Topo 2,67 1,15 1,08 1,60

Tabela 2. Médias da Carga Eólica encontrada em cada ponto dos 
perfis longitudinais. 
Table 2. Wind load average in each point of the longitudinal profiles. 

Figura 10. Perfis topográficos longitudinais do campo de dunas 
com a localização dos coletores.
Figure 10. Longitudinal topographic profiles of the dune field with 
the location of the collectors.

Assim como ao longo do perfil PJ2, que possuiu quatro 
pontos (J31, J32, J33 e J21/J41 da base para o topo) a taxa 
de sedimentação do ponto J31, mais próximo da base foi 
de 0,82Kg. m-1. h-1, no ponto J32, no meio do perfil do 
campo de dunas mais próximo a base foi de 1,77Kg. m-1. 

h-1, assim como no ponto J33, em um ponto no meio desse 
perfil mais próximo ao topo foi de 0,72Kg. m-1. h-1, e no 
ponto J21/J41 no topo deste perfil a média do fluxo de 
sedimento foi de 1,15Kg. m-1. h-1 (Figura 10).

Do mesmo modo ao longo do perfil PJ3, que possuiu 
quatro pontos (J1, J2, J3 e J42/J34 da base para o topo 
do campo de dunas) a taxa de sedimentação do ponto J1, 
mais próximo da base foi de 0,35Kg. m-1. h-1, no ponto 
J2 no meio do perfil do campo de dunas mais próximo a 
base foi de 4,36Kg. m-1. h-1, no ponto J3, em um ponto no 

Foram feitos também perfis topográficos transversais 
dessa duna coincidentes com os pontos de coleta para 
que, com isso, fosse possível um melhor entendimento da 
dinâmica de transporte eólico nessa área. Para isso foram 
comparados os valores das médias do fluxo de sedimento 
em cada ponto ao longo desses perfis (Figura 13). 

Ao longo do perfil Base, (pontos mais próximos à base), 
o qual possuiu três pontos (J31, J1 e J41 de Sudeste para 
Nordeste) o fluxo de sedimento do ponto J31, mais a 
Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 0,62Kg. m-1. 

h-1, no ponto J1, no meio do perfil do campo de dunas foi 
de 0,35Kg. m-1. h-1, enquanto que no ponto J41 na porção 
mais a Nordeste a média do fluxo de sedimento encontrado 
foi de 0,36Kg. m-1. h-1 (Figura 11).

Assim como ao longo do perfil Meio Base, que atravessa 
a porção central do campo de dunas mais próxima à 
base passa por três pontos (J32, J2 e J42 de Sudeste para 
Nordeste) o fluxo de sedimento do ponto J32, mais a 
Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 1,77Kg. m-1. 

h-1, no ponto J2, na porção central do perfil do campo de 
dunas foi de 4,36Kg. m-1. h-1, enquanto que no ponto J42 
na porção mais a Nordeste do perfil a média do fluxo de 
sedimento encontrado foi de 0,34Kg. m-1. h-1 (Figura 11). 

Do mesmo modo ao longo do perfil Meio Topo, o qual 
atravessa a porção central do campo de dunas mais próximo 
ao topo, que passa por três pontos (J33, J3 e J43 de Sudeste 
para Nordeste) o fluxo de sedimento do ponto J33, mais a 
Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 0,72Kg. m-1. 

h-1, no ponto J3, na porção central do perfil do campo de 
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dunas foi de 1,46Kg. m-1. h-1, enquanto que no ponto J43 
na porção mais a Nordeste do perfil a média d o fluxo de 
sedimento encontrado foi de 1,60Kg. m-1. h-1 (Figura 11).

Enquanto que no perfil Topo, o qual atravessa os pontos 
de coleta localizados no topo do campo de dunas e passa 
por três pontos (J41/J21, J42/J34 e J43/J51 de Sudeste 
para Nordeste) o fluxo de sedimento do ponto J41/J21, 
mais a Sudeste do perfil do campo de dunas foi de 1,95Kg. 
m-1. h-1, no ponto J42/J34, na porção central do perfil do 
campo de dunas foi de 1,14Kg. m-1. h-1, enquanto que no 
ponto J43/J51 na porção mais a Nordeste do perfil a média 
do fluxo de sedimento encontrado foi de 1,60Kg. m-1. h-1 
(Figura 11) (Tabela  3).

4.5. Análise Granulométrica

Foram feitas análises granulométricas de 27 (vinte e sete) 
das 123 (cento e vinte e três) amostras coletadas em campo, 
estas foram selecionas de amostras coletadas nos dias 13 
(treze) e 29 (vinte e nove) de outubro pela manhã devido às 

condições similares nos dois dias. A análise granulométrica 
foi feita unicamente com o intuito de se caracterizar os grãos 
que compõem os sedimentos da área estudada, por isto não 
foi realizada em todas as amostras. Em análise visual com 
lupa de mão (30x) das amostras coletadas foi percebido que 
o diâmetro dos grãos não apresentava grandes variações e 
obedeciam a um padrão, por isso pode-se utilizar pontos 
pilotos de referência (Figura 04). 

Os resultados obtidos mostram que as frações variam 
entre Areia Muito Grossa (2,0 a 1,00mm) a Areia Muito 
Fina (0,125 a 0,062mm) e apenas em duas amostras 
foram encontradas sedimento na fração areia muito grossa 
(1,4mm) no campo do dia 13 de setembro que representa 
menos de 1% do total de sedimentos analisados. Nas frações 
correspondentes à Areia Grossa (1,0 a 0,5mm) obteve-se 
o percentual aproximado de 10% do total de sedimentos 
analisados (0,00% a 24,827%). As frações que obtiveram 
os maiores percentuais foram Areia Média (0,5 a 0,25mm) 
com cerca de 41% do total de sedimentos analisados 
(0,074% à 48,041%) e Areia Fina (0,25 a 0,120mm) 
com pouco mais de 53% do total de sedimento analisado 
(6,37% a 51,41%). Enquanto que na fração de Areia 
Muito Fina (0,125 à 0,062mm) obteve-se o percentual 
de aproximadamente 5% do total de sedimento analisado 
(0,08% a 15,446%), assim como foram encontrados do 
total de sedimento analisado (0,019%) de sedimentos com 
diâmetros menores que 0,062mm (Figura 12a). 

Ao se comparar os sedimentos coletados no campo “a” 
na porção inferior e superior dos coletores, ainda se pode 
perceber a predominância de Areia Média (0,5 a 0,25mm) 
com 63,9% nos coletores tipo “I” e 77,0% no tipo “S”. 
Porém observou se uma maior quantidade de Areia Fina 
(0,25 a 0,125mm) coletada nos coletores tipo “S” com 
23,9% dos sedimentos coletados e 12,9% coletados nos 
coletores tipo “I” (Figura 12b).

Base Meio 
Base

Meio 
Topo Topo

Sudoeste 0,62 1,77 0,72 1,95

Centro 0,35 4,36 1,46 1,14

Nordeste 0,36 0,34 1,60 1,60

Tabela 3. Médias da Carga Eólica encontrada em cada 
ponto dos perfis transversais. 
Table 3. Wind load average in each point of the transverse profiles. 

Figura 11. Perfis topográficos transversais do campo de dunas com a localização dos 
coletores.
Figure 11. Topographic profiles of the transverse dune field with the location of the collectors.
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4.6. Analise Estatística

Para relacionar os valores de sedimentação com a 
velocidade do vento foram utilizados os valores de cada um 
desses atributos em cada trabalho de campo e foram obtidas 
as médias desses valores. Os resultados foram: velocidade 
do vento de 6,15m/s e 528,23g de sedimentos coletados, 
durante o campo “a”; velocidade do vento de 7,93m/s e 
2049,54g de sedimentos coletados, durante o campo “b”; 
velocidade do vento de 8,88m/s e 4153,45g de sedimentos 
coletados, durante o campo “c”; velocidade do vento de 
8,69m/s e 3769,56g de sedimentos coletados, durante o 
campo “d”. Com base nestes valores foi calculada a regressão 
linear obtendo-se: (F0,05(1) 1,2  = 32,17165; p<0,05). Este 
resultado implica na existência de uma relação significativa 
entre as variáveis (Tabela 04, Figura 13a).

Da mesma maneira foi feita a relação entre velocidade do 
vento e o fluxo de sedimentos nos coletores segmentados. 
Para isso foram agrupados os valores do fluxo de sedimentos 
verificados nos coletores tipo “I” e “S” durante os trabalhos 
de campo “a” e “d”, assim com os valores de velocidade do 
vento verificados nesse mesmo momento. Utilizando esses 
dados foi feita uma regressão linear simples entre o fluxo 
de sedimentos dos coletores tipo “I” e as velocidades do 
vento verificadas e foi encontrada uma relação significativa 
entre as variáveis (F0,05(1) 1,16 = 0,093287; p<0,05) (Tabela  
05, Figura 13b).

Quando foi executado o mesmo procedimento citado 
a cima para os coletores tipo “S” a relação entre o fluxo de 
sedimentos e a velocidade do vento foi considerada não 
significativa.

Grau de 
Liberdade

Soma 
Quadrados

Média 
Quadrados F F de 

significação

Regressão 1 7883705 7883705 32,17165 0,029705

Resíduo 2 490102,6 245051,3

Total 3 8373807

Tabela 4. Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação à 
velocidade do vento em todos os trabalhos de campo.
Table 4.  Linear regression factorial analysis of the collected sediments in relation to wind 
speed of all the field trips.

Figura 12. (a) Porcentagem granulométrica obtida em 100g de cada amostra coletada durante os trabalhos de campo dos dias 13 
(campo “a”) e 29 (campo “c”) de setembro. (b) Curva média de frequência granulométrica obtida durante o trabalho de campo do dia 
13 (campo “a”) que mostra a diferença entre a granulometria dos sedimentos capturados pelos coletores tipo “I” e “S”.
Figure 12. (a) Granulometric percentage in 100g of each sample collected in the field trips of September 13 (campo “a”) and 29 (campo “c”). 
(b) Average granulometric curve of frequency obtained in the field trips of September 13 (campo “a”) that shows the differences between the 
granulometry of the sediments collected by the sand traps type “I” and “S”.
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5.  DISCUSSÃO

5.1. Mapeamento de Unidades de Paisagem 

Foi criado um mapa de Unidades de Paisagem para 
analisar a paisagem da área de estudo, onde se pode 
perceber, que a ocupação antrópica nas áreas de bacia de 
deflação e das dunas móveis são fatores que influenciam 
a dinâmica do campo de dunas, pois esses obstáculos 
impedem a passagem de sedimento que alimenta a duna 
e sem a alimentação a duna tende a se extinguir, além de 
dificultar a identificação das unidades em produtos de 
sensores remotos. 

A extensão da bacia de deflação não ocupada, na porção 
em frente às dunas móveis, é formada por restos de dunas 

mais antigas aplainadas pela morfodinâmica. A presença de 
lagoas intermitentes e a vegetação rasteira incipiente indicam 
um nível freático muito próximo à superfície, que também 
se caracterizam como obstáculos para movimentação do 
sedimento. Devido à morfologia do terreno é possível 
que o transporte de sedimento das dunas móveis esteja 
em processo de assoreamento da Lagoa de Jenipabu. A 
espessura das dunas móveis varia em função da espessura 
das dunas vegetadas posteriores.

5.2. Características do Ar e do Vento Locais

Ao se analisarem os dados coletados tanto na Estação 
Meteorológica da UFRN entre os anos de 1960 a 2000, 
como os obtidos em campo, pode-se perceber que o 

Grau de 
Liberdade

Soma 
Quadrados

Quadrados 
Médios F F de 

significação

Regressão 1 0,125951 0,125951 0,093287 0,763977

Resíduo 16 21,60229 1,350143

Total 17 21,72824

Tabela 5. Análise de regressão linear fatorial dos sedimentos coletados em relação a 
velocidade do vento em todos os trabalhos de campo.
Table 5. Linear regression factorial analysis of the collected sediments in relation to wind 
speed of all the field trips.

Figura 13. (a) Gráfico representante do modelo final da regressão linear entre velocidade do vento e quantidade de sedimento coletada 
durante os quatro trabalhos de campo. Onde o Coeficiente de relação (R) mostra como o transporte de sedimento é dependente da 
velocidade do vento. (b) Gráfico de representação da regressão linear entre velocidade do vento e taxa de sedimentação durante os 
trabalhos de campo “a” e “d” nos coletores tipo “I”. Onde o Coeficiente de relação (R) mostra como o transporte de sedimento é 
dependente da velocidade do vento nos primeiros 25 cm do nível da superfície do terreno.
Figure 13. (a)  Chart of the final model of linear regression between wind speed and amount of sediment collected during four field studies. 
Where the correlation coefficient (R) shows how the transport of sediment is dependent on the wind speed. (b) Chart of the model of linear 
regression between the wind speed and the transport ratio during the field trips (campo “a” and “d”) in the type “I” sand traps. Where the 
correlation coefficient (R) shows how the transport of sediment is dependent on the wind speed in the first 25cm from the surface level.
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período com maiores velocidades de vento, e com isso, 
maior atividade eólica é o mês de setembro e que o mês 
de dezembro marca o início da diminuição desta atividade 
eólica, com direções preferenciais SE e SSE. Do mesmo 
modo que foi percebido por Paiva (2011) na também 
região de Maracajaú-RN no período entre 2008 e 2010 
com as mesmas direções preferenciais.

5.3. Carga Eólica

Com base nos resultados obtidos pode-se montar um 
modelo da morfodinâmica ao longo do campo de dunas 
em questão, assim como foi apresentado por Nordstrom, 
et al. (2006), de modo a comparar o comportamento do 
transporte eólico nas diferentes partes do campo de dunas 
e assim inferir razões que expliquem tal comportamento. 

Neste trabalho foi verificada ainda uma variação nas 
medidas de transporte de sedimentos em relação à distância 
da superfície onde a amostra foi coletada com o auxílio 
de coletores segmentados modificados de Leatherman 
(1978) pelos autores. Com isso pôde-se perceber, além 
da diferença no transporte eólico de sedimentos em 
relação ao posicionamento na duna, como foi mostrado 
anteriormente, mas também a diferença no transporte 
eólico de sedimentos em função da altura em relação à 
superfície. O transporte é sempre mais intenso próximo à 
superfície, tal como citou Bagnold (1941). 

Os valores de carga eólica maiores que o esperado 
encontrado no campo “b” ocorreram devido a uma 
anomalia de velocidade de vento em função da chuva que 
fez com que as velocidades do vento estivessem mais fortes 
no momento das coletas, porém essa anomalia pôde ser 
observada apenas nos pontos mais próximos à base do 
campo de dunas. 

Além das diferenças relativas ao horário da coleta e à 
presença ou não de chuva, pode-se perceber também que os 
valores verificados durante o campo “d” (08 de dezembro), 
ao serem comparados com os valores verificados em 
horários equivalentes, sempre apresentam valores inferiores 
aos valores verificados em outras coletas.

Ao analisarem-se com maiores detalhes os dados de 
carga eólica pode-se perceber a razão das diferenças de fluxo 
de sedimentos, tanto em relação à posição na duna, quanto 
à estação do ano em que este foi medido. Verificou-se que 
em decorrência de alguns fatores tais como, a ocupação 
humana a barlavento do campo de dunas, que impede 
o transporte de sedimento, assim como a proximidade 
do nível freático com a superfície do terreno na bacia de 
deflação, a entrada de sedimento nesse sistema, vindo da 
praia é irrelevante em todas as estações do ano.

5.4. Perfis Longitudinais

Ao longo dos perfis longitudinais apresentados pode-se 
perceber que, de modo geral há um crescimento do fluxo 
de sedimentos da base para o topo das dunas. Esse aumento 
ocorre pois na base do campo de dunas a quantidade de 
sedimento que entra no sistema é irrelevante como já foi 
dito anteriormente.

 Na porção central da área de trabalho os obstáculos que 
impedem o transporte na base, já não interferem no vento 

devido à altura e a quantidade de sedimento disponível 
para que essa sedimentação seja possível.

Já no topo das dunas a sedimentação é maior de modo 
geral, devido também à altura e a disponibilidade de 
sedimentos. As larguras dos corredores de vento estudados, 
também diminuem próximo ao topo das dunas e com 
isso aumenta a velocidade do vento nestas áreas. Porém, 
dois pontos no topo do campo de dunas, J13 e J42/J34 
apresentaram valores de o fluxo de sedimentos menores 
que os valores verificados nos mesmos perfis nos pontos 
na porção central do campo de dunas, o que pode ser 
possivelmente devido a esses pontos encontrarem-se 
próximos a mirantes para turistas e ao estacionamento de 
buggys e grande movimentação.

5.5. Perfis Transversais

No perfil transversal mais próximo a base do campo 
de dunas encontrou-se uma baixa carga eólica, devido à 
baixa entrada de sedimento no sistema. Sendo que a maior 
carga encontrada foi no ponto J1, na porção central do 
perfil, pois este se apresenta no corredor de vento mais 
largo, enquanto que o maior valor encontrado foi no 
ponto J31, mais a sudeste do perfil onde o corredor de 
vento é mais estreito e o valor intermediário no ponto J41 
onde o corredor de vento é mais estreito que o encontrado 
no ponto J31, porém mais largo que o encontrado no  
ponto J1.

O perfil transversal Centro-base localizado na porção 
central do campo de dunas mais próximo à base apresenta 
a maior carga no ponto J32, mais a sudeste do perfil onde 
o corredor de vento é mais estreito, enquanto que na 
porção central do perfil foi encontrado o valor mais baixo 
verificado nesse perfil, pois apresenta o corredor de vento 
mais largo e o valor intermediário foi encontrado no ponto 
J42, onde o corredor de vento é mais estreito que no ponto 
J32, porém mais largo que no ponto J2.

Já no perfil transversal Centro-topo na porção central 
do campo de dunas mais próximo ao topo, a maior carga 
encontrada foi no ponto J3, no meio do perfil, onde 
o corredor de vento é mais largo, a carga mais baixa 
encontrada nesse perfil foi no ponto J33 localizado mais a 
sudeste do perfil, onde o corredor de vento é o mais estreito, 
enquanto que a menor carga eólica foi verificada no ponto 
J43 localizado na porção mais a nordeste do perfil, onde o 
corredor de vento é mais estreito que o do ponto central, 
porém mais largo que o do ponto mais a sudeste do perfil. 
Esta diferente disposição das cargas nesse perfil pode ser 
explicado possivelmente pelo grande tráfego de buggys na 
área.

No perfil transversal que corta o topo do campo de 
dunas a maior carga encontrada foi no ponto J42/J34, 
no meio do perfil, que neste caso se encontra no ponto 
mais alto do perfil, a carga mais baixa encontrada foi no 
ponto J41/J21 que se encontra no ponto mais a sudeste 
do perfil e se encontra em um corredor de vento isolado 
dos outros pontos desse perfil e a carga eólica mais baixa 
desse perfil foi encontrada no ponto J43/J51, no ponto 
mais a nordeste. Esse perfil foi diferente dos demais, pois 
os pontos encontram-se em diferentes corredores de vento 
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devido à presença de áreas vegetadas o que impossibilita a 
correlação entre os pontos desse perfil (Nordstrom et al., 
2006; Nordstrom et al., 2011; Conaway & Wells , 2005).

5.6. Análise Granulométrica

Em sedimentos dunares predomina areia média, mas 
pode-se encontrar desde areia muito grossa a muito fina 
em menores proporções. Nas dunas de Maracajaú-RN 
foram verificados sedimentos principalmente entre areia 
grossa (60 à 80%) e areia média (20 à 80%) de acordo com 
Paiva (2011). Nas dunas de Natal-RN a predominância é 
de areia fina a média (Silva, 2002). Assim como nas dunas 
de Jenipabu, foco desse estudo, na altura da superfície a 
predominância dos sedimentos encontrados também foi de 
areia fina a média, porém ao se comparar a granulação dos 
sedimentos coletados nos coletores tipo “I” e “S” percebe-se 
que nos coletores tipo “I” diminui a porcentagem de areia 
fina e aumenta a porcentagem de areia média em relação 
aos coletores tipo “S”.

Estes resultados confirmam a relação de queda de grãos 
em f (tamanho do grão), as classes de grãos areias finas e 
muito finas perfazem percentuais maiores no coletor do 
tipo “S”.

Assim como foram descritos por Paiva (2011) em 
Maracajaú, no município de Maxaranguape; Silva (2002) 
no município de Natal; e por Nogueira et al. (1985) entre 
Natal e Graçandu os sedimentos encontrados nas dunas 
foram principalmente areia fina a média, o que caracteriza 
um padrão no sedimento dunar no litoral oriental do 
Estado do Rio Grande do Norte.

5.7. Análise Estatística

A diferença na carga eólica em campos distintos pode ser 
explicada pela relação que esta apresenta com a velocidade 
do vento, assim como Conaway & Wells (2005) estudaram 
essa relação, ao relacionar a velocidade do vento com a 
sedimentação, percebeu-se que a sedimentação aumenta 
com o aumento da velocidade do vento na área de estudo, 
comparando-se as médias de sedimentos coletados em 
gramas de cada campo com a média de velocidade do vento 
em metros por segundo também em cada campo.

Foi comparada também a relação entre a velocidade 
do vento em relação à sedimentação para os coletores 
segmentados onde se percebeu que a relação entre 
velocidade do vento e a sedimentação é significativa nos 
coletores tipo “I”, porém essa mesma relação nos coletores 
tipo “S” não apresenta significação estatística.

CONCLUSÕES

Ao analisar o mapa de Unidades de Paisagem da área de 
estudo pôde-se perceber que devido ao movimento natural 
das dunas é possível que estas estejam a assorear a lagoa de 
Jenipabu. Assim como a ocupação humana que fecha os 
corredores de vento em algumas porções, o nível freático 
que aumenta umidade nos grão de areia e dificulta o 
transporte desses pelo vento, formando uma barreira para 
que o sedimento da praia chegue o campo de dunas e sem a 
entrada de sedimentos novos ao sistema, fazem com que o 
campo de dunas se encontre em processo de aplainamento. 

A espessura da duna móvel está relacionada à espessura da 
barreia formada pelas dunas vegetadas.

Com a utilização de coletores segmentados foi possível 
perceber a diferença do transporte em relação à altura do 
ponto de coleta e com isso se pode concluir que o transporte 
de sedimentos é mais intenso mais próximo a superfície 
onde foram encontradas carga eólica de até quase 10Kg. 
m-1. h-1, enquanto que a 25cm de distância o máximo 
encontrado foi menor que 3Kg. m-1. h-1, uma diferença de 
30%. 

Por isso sugere-se que em trabalhos desta natureza a 
utilização de coletores com o maior número de aberturas 
possível em diferentes alturas como foi utilizado por Cunha 
(2005).

Na Análise Granulométrica os sedimentos encontrados 
são compostos principalmente por grãos quartzosos, 
bimodal. Em sua maioria formada por areia fina a média 
em todos os tipos de coletores, porém com maiores 
concentrações de areia média nos coletores tipo “I” e 
maiores concentrações de areia fina nos coletores tipo “S”. 

O transporte eólico na base da duna é desprezível, ou 
seja, não há quantidade significativa de sedimento entrando 
no sistema. Tal fato é devido à presença de construções 
entre a praia e a duna (fator antrópico), a existência de 
uma cobertura vegetal rasteira na planície de deflação e 
ao fato do nível do lençol freático ser muito próximo à 
superfície e, por vezes, até aflorar. Estes fatores agem não 
só diminuindo a velocidade dos ventos que transportam os 
sedimentos, como barrando fisicamente este transporte.

O transporte eólico é mais intenso no topo da duna, 
onde são verificadas as maiores velocidades do vento. Os 
passeios de buggy influenciam a dinâmica da duna durante 
o período de atividade destes, porém para quantificar essa 
influência será necessário maior número de trabalhos de 
campo específicos para esta finalidade.

A quantidade de sedimentos coletados nas armadilhas 
aumenta à medida que aumenta a velocidade do vento 
em todos os trabalhos de campo no nível da superfície. 
Ao afastar-se da superfície a quantidade de sedimento em 
suspensão diminui, pois quanto mais distante da superfície 
é necessário o aumento exponencial da velocidade para 
transportar a mesma quantidade de sedimento.

Com relação à topografia nas bordas dos perfis 
transversais, onde há o afunilamento do vento pela 
presença de obstáculos (superfícies vegetadas) há um maior 
transporte em relação aos pontos dos perfis onde não são 
encontrados obstáculos próximos. 
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Resumo

Os municípios costeiros apresentam uma gama de conflitos de uso em seu território, e a presença de um porto de considerável 
importancia aumenta a complexidade de suas relações. Para que se tenha um melhor entendimento dos desafios da gestão costeira torna-
se necessário uma visão sistêmica da evolução do processo do desenvolvimento e suas conseqüências na urbe. O planejamento territorial 
e de seus recursos nestes municípios costeiros não é uma tarefa nada fácil. Por um lado, existem as pressões de âmbito local, como 
invasões de áreas de preservação ambiental, déficit crescente na infraestrutura, desemprego e subemprego causados pela instabilidade 
econômica nacional e mundial. Por outro lado, há pressões político-econômicas da esfera estadual e federal induzidas pelos macroprojetos 
de desenvolvimento. O objetivo deste artigo é correlacionar o crescimento portuário com o desenvolvimento municipal e com o passivo 
socioambiental por ele causado, evidenciando novas demandas de gestão costeira. O município de Rio Grande (RS, Brasil) foi utilizado 
como estudo de caso em uma análise sistêmica desse processo. As fases de crescimento portuário foram identificadas a partir dos dados 
de movimentação de carga e correlacionadas com os indicadores de desenvolvimento. A alteração físico natural foi avaliada a partir de 
um SIG da expansão urbana, comparando os anos de 1975 e 2009. As melhorias em infraestrutura urbana foram consolidadas apenas 
nos períodos em que estiveram presentes os investimentos federais, caracterizados como ciclos de crescimento exógeno. O processo gerou 
alteração ambiental, mais significativa nas unidades físico ambientais do tipo cristas praiais litorâneas com campos litorâneos. A análise do 
processo pela ótica sistêmica evidencia que os atores locais não estão capacitados para absorver os passivos socioambientais gerados pela 
implantação de macroprojetos. Este fato é agravado pela forte pressão exercida pelo setor privado, industrial e imobiliário, contribuindo 
para a desarticulação das políticas e instrumentos de gestão. Há em municípios, como no caso estudado, a alternativa entre o crescimento 
econômico rápido com constrangimentos para a população e perda da sustentabilidade ambiental, ou um crescimento balizado por 
instrumentos técnicos, legais e políticos que busquem o equilíbrio entre crescimento econômico, qualidade de vida da população e 
qualidade ambiental. 
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1.  IntRodução

Os municípios costeiros apresentam uma gama de 
conflitos de uso de seu território, e a presença de um porto 
com movimentação considerável aumenta a complexidade 
destes conflitos. O desenvolvimento portuário não se dá 
de forma contínua e linear, gerando ciclos mais ou menos 
definidos os quais agravam os impactos sócio-ambientais nos 
períodos de crescimento acelerados. Para que se tenha um 
melhor entendimento dos desafios da gestão costeira torna-
se necessário uma visão sistêmica da evolução do processo de 
expansão dos portos e suas conseqüências na urbe, e assim 
gerar subsídios para políticas ambientais locais.

A presença de ecossistemas com grande produtividade e 
diversidade, além da beleza cênica ímpar faz com que a zona 
costeira seja uma área de grande atrativo. Como conseqüência 
torna-se alvo dos mais variados interesses, como por exemplo, 
comercial, turístico e industrial, fazendo com que seus 
conflitos sejam cada vez mais complexos. Assim, este espaço 
geográfico transforma-se no palco de uma série de impactos 
e relações que devem ser geridos de forma sustentável para 
que se obtenha o desenvolvimento econômico, sem perder a 
qualidade ambiental ou aumentar a desigualdade social.

O litoral brasileiro constitui-se em um perene desafio à 
gestão em fase da diversidade de situações existentes neste 
território. São mais aproximadamente 300 municípios 
defrontantes com o mar. E é nesse cenário dinâmico e de 
alta mobilidade, tanto física quanto socioeconômica, que 
residem aproximadamente 18% da população do país, 
sendo que 16 das 28 regiões metropolitanas encontram-se 
no litoral (Nicolodi e Petermann, 2010). Adicionalmente, 
regimes de propriedade e interesses governamentais variados 
contribuem para que a zona costeira agregue inúmeros 
conflitos, envolvendo os diversos atores sociais que atuam 
nessa região. As crescentes e múltiplas pressões exercidas 
pelo desenvolvimento sobre o litoral, e o seu paradigma de 
constante crescimento econômico, demandam estratégias 

integradas de planejamento e gestão para enfrentar os 
urgentes problemas ecológicos e socioeconômicos que são 
complexos e inter-relacionados (Arenas-Granados, 2011).

Para encontrar um equilíbrio de usos nos municípios 
costeiros é necessário o planejamento e a capacitação de 
pessoas para que atenda os interesses econômicos e ambientais 
de forma homogênea para o não comprometimento se sua 
sustentabilidade ambiental urbana. Possibilitado por ações 
pré-ativas como: proteção, prevenção, monitoramento e 
manejo de áreas prioritárias, tendo uma visão da totalidade 
dos processos ambientais gerando um escopo às iniciativas 
técnicas de planejamento que buscam a sustentabilidade e o 
bem-estar social (Oliveira et al, 2012).     

Em municípios costeiros portuários o planejamento 
de usos do seu território e recursos não é uma tarefa nada 
fácil. Por um lado, enfrentam as pressões de âmbito local, 
como invasões de áreas de preservação ambiental, déficit 
crescente na infraestrutura, principalmente de saneamento 
básico e habitação, desemprego e subemprego causados 
pela instabilidade econômica nacional e mundial e pela 
sazonalidade característica do turismo de veraneio, entre 
outras. Por outro lado, enfrentam pressões político-
econômicas da esfera estadual e federal induzidas pelos 
macroprojetos de desenvolvimento.

Um aspecto a destacar com relação à implantação dos 
grandes projetos de desenvolvimento refere-se ao surgimento 
de inúmeros núcleos residenciais espontâneos no entorno da 
área dos projetos e/ou no entorno dos núcleos residenciais 
pré-existentes. Tais núcleos espontâneos refletem o 
crescimento desordenado das populações locais devido 
ao intenso afluxo de migrantes que vieram de outras áreas 
em busca de emprego nestes grandes empreendimentos. 
A consequência desses processos é o surgimento de um 
número considerável de desempregados, tanto de migrantes 
como da população local, que passam a disputar e, portanto, 
pressionar, o mercado local de trabalho. O resultado é a 

AbstrAct

Coastal municipalities have a range of land use conflicts on its territory, and the presence of a harbor significantly increases the complexity 
of such conflicts. To get a better understanding of the challenges involved in coastal management is necessary to take a systemic approach of the 
evolution of development processes and its consequences for urban structures. Territorial planning and resource management are not easy tasks 
in coastal municipalities. On one hand there are local pressures related to settlement invasions of environmental protected areas, growing deficit 
in infrastructure, and unemployment caused by national and global economic instability. On the other hand, there are political and economic 
pressures from induced by state and federal macro-projects development. The purpose of this article is to understand the relations between 
port expansion, regional growth and the environmental changes caused by that, highlighting new challenges and opportunities for coastal 
management. The municipality of Rio Grande (State of Rio Grande do Sul, Brazil) was taken as a case study for a systemic analysis of this process. 
The phases of port expansion were identified from data on cargo handling and related with development indicators. Environmental changes were 
evaluated by looking the urban expansion with GIS methods, comparing the years of 1975 and 2009. Improvements in urban infrastructure 
were consolidated only in periods in which federal investments were present, characterized as exogenous growth cycles. The observed development 
process significantly jeopardized coastal environmental like beach ridges and coastal fields. The process analysis highlighted that local stakeholders 
are not able to truly manage the environmental and social impacts generated by the macro-projects implementation. This fact is intensified by 
the strong pressure exerted by the private sector (e.g. industry, real estate development), and contribute to constrain a desired good application of 
policies and management tools. Case study conclusions suggest a needed alternative for the present rapid economic growth with impacts on the 
population and loss of environmental sustainability. Such alternative can possibly propose a growth pattern supported by technical, legal and 
policy tools that seeks a balance between economic growth, quality of life and environmental health.

Keywords: Port expansion, coastal management, Rio Grande.
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favelização, a marginalização, a mendicância, a prostituição 
e a criminalidade (Domingues, 1995). 

O Porto do Rio Grande, localizado no extremo sul do 
Rio Grande do Sul, sendo último porto marítimo brasileiro 
no Atlântico sul, assume importância geográfica e econômica 
na integração dos países do sul da América Latina. A política 
de desenvolvimento brasileira, na tentativa de diminuir as 
disparidades/desigualdades do território nacional projetou 
pontos estratégicos no seu território para atingir suas metas, 
definindo como um destes pontos estratégicos o município 
do Rio Grande, com seu porto marítimo (Domingues, 
Idem). O Porto do Rio Grande recebeu um grande volume 
de investimentos em dois momentos distintos ao longo das 
últimas quatro décadas. E assim, Rio Grande, que tem sua 
gênese fortemente ligada ao porto, passou a absorver os 
reflexos deste crescimento portuário. 

O objetivo deste artigo é correlacionar o crescimento 
portuário com o desenvolvimento municipal e com as 
alterações socioambiental por ele causado, evidenciando 
novas demandas de gestão costeira. O município de Rio 
Grande (RS, Brasil) foi utilizado como estudo de caso em 
uma análise sistêmica desse processo.

2.  mateRIaIs e métodos

Para a análise do processo evolutivo do desenvolvimento 
urbano/industrial do município do Rio Grande foi feita 
uma revisão bibliográfica de caráter histórico com o 
intuito de entender as relações sociais envolvidas. A partir 
da compilação de dados da movimentação de carga via 
porto, obtidos dos Boletins estatísticos das Autoridades 
Portuárias (ANTAQ e SUPRG), identificou-se as fases de 
crescimento portuário. Em seguida as fases de crescimento 
portuário foram correlacionadas com os indicadores de 
desenvolvimento municipal, onde os selecionados foram: 
Censo demográfico (referente à população residente), PIB 
(Produto Interno Bruto) municipal geral (não desmembrado 
por setores), IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 
municipal (não desmembrado nas três variáveis que o 
constituem), disponíveis na página eletrônica do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); e o número 
de economias atendidas com o serviço de luz, água e esgoto 
fornecidos pelas empresas responsáveis pelo respectivo 
serviço (CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica 
e CORSAN - Companhia Riograndese de Saneamento 
respectivamante). De posse destes dados foi possível projetar 
um linha do tempo com os principais momentos econômicos 
e seus reflexos na população local. 

A estimativa de crescimento dos indicadores de 
desenvolvimento, assim como para o crescimento da 
movimentação de carga do Porto do Rio Grande, foi feita 
através da formula:  

A alteração das unidades físico-naturais foi feita através de 
um SIG (Sistema de Informação Geográfica) do mapeamento 
da expansão urbana em fotos aéreas de 1975 e imagem de 
satélite de 2009. O SIG do mapeamento da região foi feito 
no programa ArcGis versão 9.2.  

3.  Resultados e dIscussões

O Porto do Rio Grande foi considerado como um ponto 
estratégico pelo governo federal desde a década de setenta. 
Em virtude disso, o porto, recebeu fortes investimentos 
em dois momentos distintos, caracterizados como ciclos 
de crescimento exógeno. O primeiro ciclo, na década de 
setenta, teve a implantação do complexo Industrial-Portuário 
Superporto e Distrito Industrial, na tentativa da criação de 
um corredor de exportação para competir com os Países de 
influência do Rio da Prata. E o segundo ciclo, a partir do ano 
2005, ainda incipiente no município, com a implantação 
do Polo Naval e offshore, na tentativa de descentralização da 
industrial naval brasileira.

O período compreendido entre o primeiro ciclo e o 
segundo foi caracterizado como uma fase de estagnação, 
onde não houve crescimento na movimentação de cargas 
transportadas via porto. Este momento de estagnação foi 
agravado pela queda do crescimento econômico brasileiro 
na década de oitenta, a chamada década perdida, além da 
quebra do setor industrial e pesqueiro no município.

3.1.  desenvolvimento municipal 

A atividade portuária exerce um significativo impacto 
no que se refere à arrecadação de tributos nos seus vários 
âmbitos, municipais, estaduais e federais, os quais inferem 
diretamente na construção do montante do PIB local (Alves, 
2004). 

Os valores arrecadados com tributos Federais, Estaduais 
e Municipais são utilizados na forma de investimentos, os 
quais exercem fundamental importância para construção 
de melhorias que beneficiam a população como um todo, 
principalmente no que se refere a investimentos sociais. 
Assim podemos fazer uma correlação entre a variação da 
movimentação de cargas do Porto do Rio Grande e o Produto 
Interno Bruto (PIB) do município, a fim de identificar se 
o retorno econômico, produzido pelo porto, traz recursos 
financeiros para a melhoria da qualidade de vida da população 
residente. 

No primeiro ciclo exógeno, período que compreende os 
anos entre 1970 e 1980, constatou-se a dependência direta 
do PIB com a movimentação de carga, caracterizando a 
economia municipal fortemente vinculada ao porto e indústria 
pesqueira. No período de estagnação, período compreendido 
pelas décadas de 80 e 90 verificou-se um crescimento 
baixo na movimentação de carga no porto, enquanto o 
PIB apresentou um decrescimento alto, influenciado pela 
redução de empregos após a regulamentação da chamada Lei 
de Modernização dos Portos, quebra da indústria pesqueira, 
e a crise internacional, caracterizando a queda do setor 
industrial no município.

Após o primeiro ciclo de desenvolvimento exógeno, o 
PIB municipal apresenta reflexos amplificados em relação à 
variação da movimentação de cargas no porto. Na fase de 

X final
x inicial

n








 −1 1 100/ * % (1)

onde o Xfinal representa o valor do indicador no último 
ano do intervalo; Xinicial representa o valor do indicador no 
primeiro ano do intervalo; e n representa o número de anos 
do intervalo.
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estagnação portuária, onde o aumento da movimentação 
de cargas é insignificante, o PIB municipal apresenta 
um decréscimo que foi atribuído ao declínio da indústria 
pesqueira que gerou alta taxa de desemprego, oscilações no 
desempenho da Refinaria Ipiranga e o fechamento de duas 
plantas de fertilizantes. Na década seguinte, entre os anos de 
1990 e 2000, mesmo com o começo da reação das atividades 
portuárias, o PIB municipal apresentou o maior declínio de 
todo o período analisado, trazendo os reflexos da estagnação 
portuária nos outros setores econômicos do município.

No segundo ciclo exógeno, entre os anos de 2000 e 2010, 
a similaridade de crescimento desaparece. Esta diferenciação 
entre o crescimento da movimentação de carga pelo Porto 
e o crescimento do PIB municipal no último período foi 
associado ao aumento do recolhimento do ICMS por parte 
do Governo Estadual e à expansão dos setores terciários, 
quaternário e quinário.

Os primeiros indicadores de desenvolvimento analisados 
foram o abastecimento de água tratada e a coleta de esgoto. 
Os quais são apresentados em número de economias, 
referindo-se as habitações atendidas pela empresa. Estes 
foram analisados juntos, por sua administração pertencer à 
mesma companhia, Companhia Riograndese de Saneamento 
(CORSAN). Mesmo que o período temporal do presente 
artigo seja entre os anos 1970 e 2010, a análise dos dados 
sobre estes indicadores foi feita a partir da década de 80 
em função da Companhia ter assumido este serviço nesta 
década.

A análise dos dados, no período que compreende os 
anos de 1980 e 1990, sobre a taxa de crescimento médio do 
serviço de coleta de esgoto no município observou-se um 
crescimento de 29% no número de economias atendidas 
(de 10.725 economias para 13.861 economias) e 164% 
(de 16.070 economias para 42.500 economias) número de 
economias atendidas com o serviço de abastecimento de água 
pela empresa. Este crescimento está relacionado com a grande 
oferta de loteamentos residenciais, por parte do Estado e 
iniciativa privada, além do Plano Nacional de Saneamento 
(PLANASA) formulado pelo Estado. No final dos anos 70 
e início dos anos 80, foram ofertados alguns loteamentos 
providos de infraestrutura básica: Parque Marinha do Brasil, 
Condomínio Waldemar Duarte, Bairro Jardim do Sol, além 
de conjuntos residenciais tipo COHAB localizados na área 
de ocupação intensiva (Martins, 2006). 

Na década seguinte, entre 1990 e 2000, o crescimento 
no número de economias atendidas pelo serviço de 
coleta de esgoto atingiu índices menores, tendo taxa de 
crescimento médio de 24% (de 13.861 economias para 
17.166 economias) e de 16% (de 42.500 economias para 
49.161 economias) para o serviço de abastecimento de água, 
decréscimo este associado à queda do setor industrial que 
começava a se registrar na cidade, além do fechamento do 
Banco Nacional de Habitação (BNH) criado pelo governo 
militar (Martins, Idem). No último período analisado, 
compreendendo os anos de 2000 e 2010, o percentual foi 
menor ainda, ficando em 10% (de 17.166 economias para 
18.967 economias) para o serviço de coleta de esgoto e de 
18% (de 49.161 economias para 57.797 economias) no 
serviço de abastecimento de água. Com isso, fica visível que 
a melhoria da infraestrutura urbana no município do Rio 

Grande está fortemente vinculada aos investimentos feitos 
pela esfera federale, nos anos isentos destes investimentos, 
poucas obras são realizadas pelo poder público local.

Em relação aos dados do serviço de fornecimento de luz 
não foi possível fazer uma caracterização de todo o período 
temporal analisado pelo presente artigo. Isso ocorreu em 
função da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) 
ser uma companhia mista na qual não existia um sistema 
de controle do número de economia atendida antes dos 
anos 2000. Na última década, compreendida entre os anos 
de 2000 e 2010, houve um crescimento médio de 26% (de 
80.092 economias para 63.475 economias) no serviço de 
fornecimento de luz. O qual apresentou o maior crescimento, 
quando comparado com o crescimento do atendimento de 
água e esgoto nesta década.

O último indicador de desenvolvimento analisado diz 
respeito aos IDH- Índice de Desenvolvimento Humano. 
No presente artigo foi utilizado o indicador geral do IDH 
municipal, sem fazer referencia aos seus subíndices. Isso 
justifica-se pelo fato que o período temporal aqui analisado 
é considerávelmente grande, isso dificultou a obtenção deste 
subíndices para as primeiras décadas em foco.

Para o município do Rio Grande, os dados fornecidos pelo 
IBGE mostram que o desenvolvimento humano nas últimas 
quatro décadas manteve-se no intervalo de classificação 
médio, com taxa de crescimento pouco significativo entre 
as décadas. O primeiro intervalo analisado, que compreende 
os anos de 1970 e 1980, foi o período de maior crescimento 
deste indicador, com taxa de 2,67% (de 0,56 para 0,729). 

Destaca-se que entre os anos de 1970 e 1980, o município 
do Rio Grande foi o que apresentou a mais alta taxa de 
crescimento industrial do Estado, tendo a sua participação 
no valor da produção industrial gaúcha quase dobrada neste 
período, passando de 3,42% para 6,63% (Domingues, 1995). 
No entanto, segundo Domingues (1995) estes números 
promissores da atividade industrial do município não 
refletiram numa melhoria das condições de vida da maioria 
da população local; ao contrário, estes dados confirmam 
o caráter concentrador de renda e, portanto, o caráter 
excludente do ponto de vista sócio-econômico-espacial de 
largas parcelas das populações comuns a todos os lugares/
regiões onde estes grandes projetos de “desenvolvimento” 
foram/são implantados. 

 Nas décadas seguintes, entre os anos de 1980 e 2000, 
a taxa de crescimento médio do IDH municipal foi pouco 
significativa, apresentando-se em 0,136% (de 0,729 para 
0,739) e 0,707% (de 0,739 para 0,793) respectivamente. 
Para o último intervalo analisado, que compreende os anos 
de 2000 e 2010, não é possível calcular o crescimento médio 
em função da não liberação de dado sobre IDH no ano de 
2010 pelo IBGE. Os dados analisados acima são apresentados 
na figura 1. 

Podemos fazer uma comparação entre o crescimento 
médio da população riograndina e o crescimento médio 
do IDH municipal. Na figura 2 temos as taxas de 
crescimento médio das duas variáveis, mostrando que 
apenas no primeiro intervalo o desenvolvimento humano 
municipal acompanhou o crescimento demográfico.  Esta 
década representou o período de maiores investimentos 
econômicos em Rio Grande, que atraiu grande contingente 



Oliveira et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 13(1):79-87 (2013)

- 83 -

populacional e gerando maior renda para a cidade, havendo, 
consequentemente, o crescimento no IDH. Mas isso não 
significando melhoria na qualidade de vida da população, 
principalmente, nas classes de baixa renda.

Na década seguinte, entre os anos de 1980 e 1990, a 
população continua crescendo, ainda como reflexo dos projetos 
industriais implantados na cidade na década anterior. Mas, 
muito dos investimentos deste período anterior são cessados 
e a qualidade de vida da população declina, surgindo áreas 
ocupadas irregularmente, pela população de baixa renda, 
estas sem acesso aos benefícios sociais, como escolaridade, 
fazendo com que o IDH não acompanhasse este crescimento 
populacional. No último período que pode ser comparado, 
temos uma melhoria no crescimento do IDH, mas ficando 
baixo do crescimento da população riograndina. 

 3.2.  alteração ambiental

A base física do município de Rio Grande abrange 
depósitos sedimentares resultantes da interação entre 
ambientes marinhos, transicionais e continentais. As 
feições geomorfológicas atuais são reflexos dos processos 
genéticos que atuaram na instalação desses ambientes, 
fundamentalmente associados às variações relativas do nível 
do mar desde o Terciário até o Recente (Tagliani, 1997). Os 
depósitos pleistocênicos em Rio Grande ocupam porções 
topograficamente mais elevadas do que os mais recentes, 
constituídos por sedimentos lagunares, eólicos e marinhos. 
Os depósitos holocênicos, também representados por 
sedimentos lagunares, eólicos e marinhos, distribuem-se 
por grandes áreas adjacentes aos corpos lagunares e ao mar. 
Com exceção de algumas regiões das dunas, estas deposições 

recentes constituem áreas planas, baixas, alagáveis e sítio das 
maiores aglomerações populares do município (Tagliani, 
Idem).

A vegetação presente nestas áreas é classificada segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponível 
na página eletrônica, como “Áreas de Formações Pioneiras” 
na planície costeira sul-rio-grandense, subdividindo-a em 2 
categorias: 1) Áreas de influência marinha, que recobrem a 
maior parte dos depósitos eólicos (dunas fixas e vivas), areias 
e depósitos síltico - argilosos, ricos em matéria orgânica, 
depositados próximos à linha de costa em planícies de maré 
e feixes de restinga; 2) Áreas de influência fluvial, situadas em 
torno das margens da Lagoa Mirim, maior parte das margens 
da Lagoa dos Patos e margem oeste da Lagoa Mangueira.

Assim, a comparação do mosaico das unidades físico 
naturais – unidades com homogeneidade interna em relação 
a processos físicos ativos e relacionados à vegetação natural 
- presentes na região com os mapas da expansão urbana do 
município do Rio Grande nos anos de 1975 (início do 1º 
ciclo exógeno) e 2009 (primeiros anos do 2º ciclo exógeno) 
constata-se a supressão dos ambientes de marisma e cristas de 
praias litorâneas (CPlit) com campos litorâneos, CPlit com 
mata de restinga, CPlit com plantação de eucalipto, CPlit 
com vegetação de banhado, Planície marinha elevada (PME) 
com campos litorâneos e Dunas obliquas com campos 
litorâneos (Figura 3). A evolução da expansão urbana obtida 
pelos mapas de expansão urbana nos anos de 1975 e 2009 
mostra um crescimento bipolar. No qual o crescimento da 
cidade se dá nos eixos rodoviário Rio Grande/Pelotas (BR 
392) e Rio Grande/ Balneário Cassino (ERS 734), indicando 
uma futura supressão das unidades físico naturais dos tipos: 

Figura 1. Crescimento médio do serviço de água, esgoto, luz, IDH e da População Riograndina.
Figure 1. Average growth of water, sewage, electricity, IDH and Population Riograndina.
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CPlit com matas de restinga, planície lagunar inundável 
(PLA) com mata de restinga, PLA com campos litorâneos, 
PLA com vegetação de banhado, PLA com marismas e PLA 
com plantação de eucalipto.  

O município de Rio Grande apresenta uma grande 
variedade de formações vegetais de importância ambiental e 
socioeconômica, as quais vêm sofrendo conflitos e problemas 
ambientais mais evidentes. Por sua ocupação urbana ser 
margeada de ambientes frágeis as intervenções antrópicas 
tem conseqüências diretas sobre estes ecossistemas. Como 
por exemplo, mudanças no canal de desembocadura do 
estuário, ocupado pelo Porto, pode induzir mudanças na 
circulação e na salinidade, que por sua vez geram perda 
de biodiversidade no ambiente estuarino. E essa perda de 
biodiversidade pode se converter em problemas econômicos 
para os pescadores artesanais que sobrevivem do estuário, 
além de problemas sociais como a degradação da beleza 
cênica destes ambientes. 

Dentro desta problemática da gestão costeira, vários 
fatores contribuem para o agravamento dos conflitos de uso 
e ocupação do espaço, principalmente em municípios que 
exercem a função portuária como é o caso de Rio Grande. 
Em portos onde a atividade econômica é consideravelmente 
elevada e a estrutura e a dinâmica possuem alto grau 
de complexidade, os impactos/conflitos gerados podem 
afetar tanto os ecossistemas adjacentes como também 
o modo de vida da população. Necessitando assim, um 
planejamento sistêmico e de longo prazo para absorver, de 
maneira sustentável, a convergência de energia (produtos, 
investimentos econômicos, tecnologias, informações, 
pessoas, etc) em momentos de expansão.   

Podemos visualizar os processos atuantes no município 
como um sistema, onde a fonte de energia/investimentos 
externa refere-se ao Governo federal e setor privado, a fonte 
de energia/investimentos interno refere-se ao poder público 

local e atores locais, e no interior do sistema estão as interações 
com a maior ou menor entrada de energia/investimentos e 
saída referente às mercadorias, serviços e energia que saem 
pelo porto. Assim, para a década de 70 onde se tem a entrada 
de investimentos por parte do Governo federal que geram 
crescimento econômico para o município. Para a década de 
80, onde não há investimentos externos gerando estagnação 
e/ou queda no crescimento econômico. E no terceiro e 
último período está representado à década de 2000, onde 
temos novamente há entrada de investimentos externos 
gerando crescimento econômico para o município do Rio 
Grande.

Esta visão sistêmica do processo evolutivo do município 
do Rio Grande mostra de maneira clara que a queda do 
crescimento econômico na década de 80 tem forte ligação 
com a baixa capacidade de articulação dos atores locais, 
intensificada pela falta de recursos, falta de capacitação dos 
servidores, salários baixos e descontinuidade política, que 
geram grandes perdas no sistema. Para o momento atual, 
onde, se por um lado, tem-se a retomada do crescimento das 
exportações e da atividade industrial via porto, e de outro, 
tem-se a permanência da falta de quadros técnicos qualificados 
e bem remunerados, fica o grande desafio do enfrentamento 
no curtíssimo prazo das demandas infraestruturais urbanas 
que darão suporte a este novo processo de apropriação técno-
produtiva do território, mesmo já tendo uma melhora da 
capacidade de governança entre a gestão pública municipal, 
o porto e as empresas. 

Cabe destacar que apesar de algum diálogo 
interinstitucional (secretarias, empresas e porto), não se 
observa uma integração entre os instrumentos de gestão 
sob tutela das diferentes instituições, ou seja, entre o Plano 
Diretor Municipal, o Plano Ambiental Municipal (PLAM), 
o Zoneamento Ecológico-Econômico do Município 
(ZEEM), o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

Figura 2. Comparação entre o crescimento médio do IDH e o demográfico em Rio Grande.
Figure 2. Comparison between the average growth of IDH and demographic Rio Grande.
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Figura 3. Mapa com a alteração dos ecossistemas em Rio Grande. Elaborado por Tagliani (2002) e adaptado por Daniela Oliveira.
Figure 3. Map with change of ecosystems in Rio Grande. Prepared by Tagliani (2002) and adapted by Daniela Oliveira.
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Porto Organizado do Rio Grande (PDZ) e o Plano Diretor 
do Distrito Industrial. Dentre eles apenas o Plano Diretor 
Municipal foi implantado formalmente, enquanto que os 
outros instrumentos não passaram da fase de elaboração.

A falta de articulação e/ou compatibilização entre as 
diversas políticas/instrumentos incidentes sobre a Zona 
Costeira no âmbito local leva, muitas vezes, conforme 
Tagliani e Asmus (2011), a uma visão setorizada da realidade, 
pois cada setor tende a destacar a sua visão fazendo com que 
isto prejudique e/ou comprometa as ações voltadas para uma 
gestão integrada. Ao nível local esta gestão tem tido um caráter 
setorial, com processos decisórios fragmentados e reativos, e 
com foco nos sintomas e não nas causas em si. Tal caráter 
tem denotado uma necessidade de coordenação e manejo 
pró-ativos, através de um processo de gestão que integre 
os elementos e processos sócio-ambientais do ecossistema 
costeiro a essa importante região. Assim a visão sistêmica 
de todo o complexo estuarino se mostra de fundamental 
importância no planejamento da ocupação destes ambientes 
tão sensíveis a estas mudanças. Pois esta visão sistêmica 
permite a integração e harmonização dos setores, mostrando 
a totalidade dos processos no espaço planejado.

O mesmo foi evidenciado por Asmus et al (2006) quando 
considerada a questão política relativa à implementação do 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, constatam-
se obstáculos políticos em todos os níveis, principalmente 
nos municipais, aonde prefeitos e vereadores normalmente 
chegam ao poder através do apoio de alguns segmentos 
econômicos que na maioria das vezes não estão preocupados 
com um desenvolvimento sustentado para o município e sim 
aferir maiores lucros dentro das suas áreas de atuação. 

Em uma análise feita por Asmus et al (2006) nos 
municípios costeiros do litoral norte do Estado do Rio 
Grande do Sul, observa-se, como conseqüência, a construção 
de Planos Diretores altamente liberais quanto à ocupação de 
solo para edificações. Em alguns casos, tais planos permitem 
o estabelecimento de altíssimas densidades populacionais, 
não havendo a preocupação com a implantação de sistemas 
de tratamento de esgotos e resíduos e com a ocupação de 
áreas ambientalmente frágeis e de preservação. No caso de 
Rio Grande isso fica evidenciado pelas modificações feitas 
no Plano Diretor Municipal, que teve a redução de 50 para 
30 metros da área de proteção permanente das margens dos 
arroios, além da alteração de uma área que anteriormente 
era classificada como área de proteção ambiental para 
área de interesse social, que permitiu a construção de um 
condomínio residencial.

Desta maneira o município de Rio Grande tem um 
grande desafio a enfrentar, com a vinda de investimentos 
econômicos, tanto na área portuária como na área urbana, que 
vem atraindo intensos fluxos migratórios para o município. 
Isto exigirá do poder público um adequado planejamento 
do seu território para evitar potenciais conflitos de uso do 
espaço, como a rápida expansão urbana e a conseqüente 
favelização, o colapso ou saturação das infraestruturas, além 
do deficiente sistema de drenagem urbana, sem perder de 
vista a degradação ambiental eminente.

Caberá ao poder público local saber lidar com as fortes 
pressões do setor privado, industrial e imobiliário, na 
ocupação de seu território. Porque, ou se assegura a aplicação 

das leis ambientais para se ter o desenvolvimento sustentável, 
mantendo-se o equilíbrio entre o crescimento econômico, 
qualidade de vida da população e a qualidade ambiental. 
Ou se obtêm um crescimento econômico rápido, em curto 
prazo, com futuros constrangimentos para a população e 
com perda da sustentabilidade ambiental.

conclusões

Países com proporções continentais similares ao Brasil 
que fazem grandes investimentos econômicos em pontos 
estratégicos para alavancar seu desenvolvimento devem 
ter seu planejamento alçados no tripé econômico, social e 
ambiental. O rápido crescimento econômico nos municípios 
gera pressões diversas na urbe e no meio ambiente, sendo 
imprecindível o entendimento do processo evolutivo e uma 
visão da totalidade dos processos para se buscar de forma 
conjunta a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social. 

Para que não se tenha a repetição da estagnação econômica 
e alteração fisico natural pós primeiro ciclo de crescimento 
exógeno torna-se necessário a articulação dos atores locais 
para sustentarem o desenvolvimento municipal. A pouca 
articulação existente entre os órgãos ambientais e outros 
setores da administração pública, além das descontinuidades 
políticas em todas as esferas, comprometem o crescimento 
econômico e a melhora na qualidade de vida da população. 

Existem exemplos das consequências geradas pela 
implantação de macroprojetos, induzidos pela esfera federal, 
nos municípios costeiros de pequeno e médio porte, como 
por exemplo em Macaé no Estado do Rio de Janeiro. 
Estes exigem uma boa articulação entre as instituições e 
uma capacidade de resposta rápida para que não haja uma 
degradação socioambiental em nível local. O cessamento 
abrupto de investimentos deixa a cargo do poder público 
local para lidar com os passivos ambientais e sociais causados 
pela atração de um grande contingente populacional para 
estes municípios. Assim, traz à tona o pouco preparo dos 
administradores e servidores públicos no que tange à 
resolução destes conflitos.
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RESUMO

A urbanização da orla costeira do litoral leste e sul-oriental do estado do Rio de Janeiro vem sofrendo uma ocupação continuada, 
devido à expansão da zona urbana, principalmente das cidades como Niterói, Cabo Frio e Macaé, impulsionada pela facilidade de acesso 
após à construção da ponte sobre a baía da Guanabara entre Rio de Janeiro e Niterói em 1974, pela atração de trabalhadores decorrentes 
da exploração de petróleo na Bacia de Campos e pelo crescimento do turismo e da segunda residência. Essa ocupação, regra geral, não 
obedece a um critério de segurança contra eventos oceanográficos extremos, de modo que há uma tendência de construção muito 
próxima da orla oceânica com episódios de destruição de estradas e residências sob condições de tempestades. A vulnerabilidade da orla 
tenderá, no entanto, a aumentar em decorrência de um aumento de intensidade e frequência de tempestades e de um aumento do nível 
do mar por efeito das mudanças climáticas. Nesse sentido a possibilidade de proteção por meio de alimentação artificial de praias tem 
sido aventada com alguma frequência, ficando a questão da falta de identificação de fontes de sedimentos. O presente trabalho apresenta 
uma primeira abordagem na identificação de potenciais jazidas de areia na plataforma continental interna defronte ao litoral leste e sul-
oriental do estado do Rio de Janeiro, considerando as características granulométricas das diferentes praias urbanas e dos sedimentos da 
zona submarina, para o direcionamento subsequente de estudos mais detalhados de avaliação do potencial das jazidas. Para este fim foram 
coletadas e analisadas granulometricamente amostras da face da praia nas principais praias urbanas da área de estudo e comparado com as 
caraterísticas granulométricas de amostras da plataforma continental interna, obtidas ao longo de uma série de expedições precedentes. A 
identificação da adequação de sedimentos da plataforma com os de cada praia considerada foi feito através do emprego do diagrama de 
James (1975) que, a partir do diâmetro médio e desvio padrão dos sedimentos avalia o volume dos mesmos que permanecerão na praia 
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1.  INTRODUÇÃO

A faixa urbanizada da orla na costa leste e sul-oriental 
do estado do Rio de Janeiro sofre constantemente com 
a destruição de calçadões, ruas, muros e casas em eventos 
oceanográficos extremos. Essas construções, na maior parte 
dos casos, estão localizadas muito próximas ao limite com a 
praia, dentro da faixa de não edificação prevista no Projeto 
Orla do Ministério do Meio Ambiente (Muehe, 2004). 

A região apresenta forte crescimento populacional com as 
principais atividades econômicas associadas à exploração de 
petróleo nas cidades de Macaé e Rio das Ostras, ao turismo 
de veraneio e de segunda residência na Região dos Lagos 
(entre Maricá e Armação de Búzios), e da área de expansão 
da região metropolitana de Niterói.

A identificação, na plataforma continental, de depósitos 
de material semelhante ou levemente mais grosso do que o 
original, para recuperação de praias como opção de mitigação 
representa uma alternativa estratégica para manter a função 
de proteção exercida pelas mesmas e de seu uso para o lazer. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo 
identificar, de forma preliminar, a partir da distribuição 
granulométrica dos sedimentos de fundo, a localização 
de potenciais jazidas de areia na plataforma continental 
interna, compatíveis com as características granulométricas 

das diferentes praias urbanas localizadas entre as cidades de 
Niterói e Macaé.

Para ser explorado, o ideal é que a jazida offshore deva 
estar situada não muito distante da praia a ser recuperada para 
minimizar os custos do projeto, porém em profundidades 
superiores à profundidade de fechamento para que alteração 
da morfologia devido à escavação, não interfira na propagação 
das ondas e nas condições hidrodinâmicas do perfil submarino 
ativo. O limite submarino sugerido por Muehe (2004) para 
a orla é a profundidade de -10m, pois estaria próximo à 
profundidade de fechamento de praias expostas, podendo 
variar em certos casos, dependendo do clima de ondas, da 
geomorfologia e da característica dos sedimentos. 

2.  ÁREA DE ESTUDO 

O litoral do estado do Rio de Janeiro se alinha, grosso 
modo, ao longo de dois segmentos distintos, formando o 
cabo Frio o vértice destes segmentos. Portanto nesse trabalho, 
optou-se por dividir o litoral estudado em dois setores: Da 
barra leste da baía da Guanabara até Arraial do Cabo e de 
Arraial do Cabo até Macaé (Figura 1).

O primeiro setor possui orientação leste - oeste que o torna 
exposto às ondas de tempestade provenientes do quadrante 
sul (variando de sudeste a sudoeste). Em sua porção ocidental 

e o que será transportado, permitindo assim avaliar a adequação ou não da potencial fonte de empréstimo. Ao longo de todo o setor, de 
cerca de 200km de extensão, foram identificadas onze áreas, próximas à isóbata de -20m, representando potenciais estoques de material 
para utilização em projetos de recuperação.

Palavras-Chave: Alimentação Artificial de Praias, Compatibilidade de Sedimentos, Áreas de Empréstimo, Litoral Leste e Sul-Oriental 
do Estado do Rio de Janeiro

ABSTRACT

The occupation of the coast of Rio de Janeiro State, eastward of the Guanabara Bay, have been submitted to a strong and continuous 
occupation, first due to the expansion of second residences as in Armação dos Buzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema and Maricá with 
a sharp increase after the construction of a bridge over the Guanabara Bay on 1974, allowing an easy and rapid connection between the city of 
Rio de Janeiro and the east coast, stimulating the tourism, the expansion of the metropolitan area of Niteroi and the urbanization of the coastal 
area in general. Northward of Cape Frio, the exploration of offshore oil in the Campos Basin at the end of the decade of 1970, with the city of 
Macaé as the main hub, triggered an additional boom of occupation with expansion to the town of Rio das Ostras. The construction of houses 
and buildings in the immediate proximity to the beaches, as a valued location in the urbanization process, resulted in a vulnerability which 
became apparent after the localized destruction of proprieties through coastal erosion after a few extreme events. The coastal vulnerability tends 
to increase with climate changes due to the expected increase of intensity and frequency of storms as also the increase of the sea level. In this sense, 
the possibility of protection through beach nourishment has been suggested with some frequency which focuses on the necessity of an inventory of 
suitable sources of sand. This paper presents an initial approach to identify potential sources of suitable material on the inner continental shelf in 
front of the east and south-eastern coast of the state of Rio de Janeiro. For this purpose the grain size characteristics of sands of the different urban 
beaches were compared with the characteristics of bottom sediments of the inner continental shelf. Sediments were collected at the beach face 
of the potentially most endangered beaches and submitted to a conventional grain size analysis through dry sieving. The grain size distribution 
of the inner continental sediments where already available from prior expeditions. The comparison and classification of compability was made 
through the applications of the overfill ratio diagram from James (1975) which allows an evaluation of the amount of borrow material which 
will be retained on the beach in relation of the amount of sand deposited, considering the mean grain size and standard deviation of the beach 
and of the borrow material. Eleven areas offshore of the 200 km long coastline were identified, representing areas to be submitted to a detailed 
investigation through seismic profiling and coring in order to evaluate the amount of material available for beach nourishment followed by an 
evaluation of the impact of the morphological modification of the sea floor over the wave propagation as also over the impact of dredging to the 
benthic community.

Keywords: Beach Nourishment, Borrow Areas, Suitable Sediments, East and South-Eastern Coast of the State of Rio de Janeiro
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próximo a desembocadura da baía da Guanabara em Niterói, 
os maciços costeiros se aproximam da costa formando praias 
separadas por promontórios rochosos. Em direção ao cabo 
Frio, a planície costeira se torna mais larga e caracteriza-se 
por possuir extensos arcos de praia associados à morfologia 
de duplos cordões litorâneos dispostos paralelamente entre si 
e separados por um conjunto de lagunas. Esse sistema laguna-
barreira impede que o aporte continental alcance o oceano 
(Muehe et al., 2006; Muehe, 2011). 

O segundo compartimento vai desde o cabo Frio 
até a cidade de Macaé, e possui orientação preferencial 
aproximadamente de nordeste - sudoeste, sendo mais exposto 
às ondas de tempo bom, vindas do quadrante leste. Ondas 
de tempestades provenientes do quadrante sudeste também 
atingem diretamente certas localidades. 

Por ser uma costa recortada, com a presença de penínsulas 
e embaiamentos como Búzios e Rio das Ostras, apresenta 
diferente exposição às ondas, possuindo trechos protegidos 
e expostos. Neste setor, alternam-se planícies costeiras e 
promontórios rochosos. 

A área é exposta a uma regime de micro-maré com 
amplitudes máximas da ordem de 1,5m. O transporte litorâneo 
de sedimentos é bimodal, com ondas de tempestade vindas do 
quadrante sul associadas à penetração de frentes frias e ondas 
geradas pelos ventos do quadrante leste, mais frequentes. Esta 
bimodalidade resulta numa tendência de transporte litorâneo 
nulo no segmento entre Niterói e Arraial do Cabo (Muehe & 
Corrêa, 1989) e uma tendência de transporte para o norte no 
segmento a norte do cabo Frio. 

Efeitos erosivos significativos ocorrem por ocasião da 
penetração de frentes frias com ondas vindas de sudoeste a 
sudeste, com alturas, junto à costa, de 3m a 5m e períodos de 11s, 
aproximadamente, e podem ser agravados quando associados à 
situações de maré de sizígia, em que o empilhamento de água 
junto à costa pode chegar a quase 0,5m acima da previsão, 
como nas tempestades de maio de 2001 e abril de 2010. O 
resultado é a destruição de muros e de construções muito 
próximas à praia como ruas, quiosques e casas.

Figura 1. Área de estudo: Brasil com divisão em estados (canto esquerdo superior); o estado do Rio de Janeiro com a 
divisão em municípios e suas fronteiras (estados de São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES); e imagem 
satélite Landsat com destaque para o trecho do litoral estudado entre as cidades de Niterói e Macaé.
Figure 1. Study area: Brazil with division into states (upper left), the state of Rio de Janeiro with the division into municipalities 
and their boundaries with the states of São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) and Espírito Santo (ES); and Landsat image of 
the study area between the cities of Niteroi and Macaé.
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3.  METODOLOGIA

De uma maneira geral a compatibilidade de sedimentos 
em um projeto de alimentação artificial se dá pelo grau 
em que o material da jazida irá se comportar comparado 
ao original da praia (Dean, 1974). Parâmetros estatísticos 
da distribuição granulométrica, como diâmetro médio 
ou mediano e desvio padrão, são utilizados para avaliar a 
compatibilidade entre sedimentos da jazida e o natural da 
praia. Porém, outros fatores também são levados em conta 
quando se compara o sedimento original da praia e da jazida 
para avaliar sua adequação ao projeto como a cor, a presença 
de material carbonático, o arredondamento dos grãos, e a 
ocorrência de grânulos e seixos.

Para a caracterização sedimentar das praias alvo, foram 
coletadas amostras da face de praia de 16 arcos - praiais 
situados nos principais núcleos urbanos do trecho do 
litoral estudado. A escolha da face da praia se deu por ser 
esta a feição deposicional residual e que, portanto, melhor 
representa os sedimentos que permanecem no perfil. 
A análise da distribuição granulométrica foi feita por 
peneiramento a seco em intervalos de peneira de 0,5fi (Φ), 
após a lavagem, secagem para retirada dos sais solúveis e 
queima do carbonato de cálcio (CaCO3) através de ataque 
com ácido clorídrico a 20%. Os parâmetros estatísticos das 
distribuições foram calculados segundo método de Folk & 
Ward (1957), empregando o software ANASED 5.0. Para 
fins de comparação das amostras de praia com amostras de 
sedimentos da plataforma continental foram considerados o 
diâmetro médio dos grãos (MzΦ) e o desvio padrão (σΦ).

Os dados granulométricos dos sedimentos superficiais 
da antepraia e plataforma continental interna entre Niterói 
e Macaé são secundários, de campanhas oceanográficas 
pretéritas, e foram coletados através do amostrador do tipo 
Van Veen ou draga tipo Gibbs (Albino, 1994; Fernandez 
& Muehe, 1995; Machado, 2010; Muehe, 1989; Muehe 
& Carvalho, 1993; Saavedra & Muehe, 1993; Silva, 1985; 
Souza, 1991). Tais dados foram digitalizados, somando um 
total de 1283 pontos de coleta que vão desde a barra leste da 
Baia da Guanabara até o norte da cidade de Macaé.

O mapeamento da distribuição espacial do diâmetro médio 
granulométrico, como primeiro passo para a identificação da 
localização de areias compatíveis para alimentação artificial 
foi efetuado através do programa Surfer 9.0 (Golden Software 
Inc.), utilizando método de Krigagem para interpolação dos 
dados. Em seguida, foram delimitadas áreas que representam 
potenciais estoques sedimentares para utilização em projetos 
de recuperação das praias da região. 

A identificação de ocorrências de areias compatíveis à 
recuperação de praias foi realizada através do emprego do 
diagrama de James (1975), reproduzido no Shore Protection 
Manual (CERC, 1984) que fornece, a partir da comparação 
entre as médias granulométricas e o desvio padrão das 
amostras da praia e da jazida, uma estimativa da relação 
entre o volume de areia que permanece e o volume colocado, 
chamado Fator de Enchimento (RA) (Krumbein & James, 
1965). Segundo Menezes (2002) valores de RA superiores a 2, 
normalmente inviabilizam o uso do sedimento em projetos 
de alimentação de praia.

A Figura 2 reproduz o diagrama de James (1975) para 

a obtenção gráfica do Fator de Enchimento a partir das 
seguintes relações: 

(MzΦb-MzΦn) / σΦn      e       σΦb / σΦn

Onde:

RA = Fator de Enchimento, relação entre o volume 
estimado, em metros cúbicos, de material dragado 
necessário para produzir um metro cúbico de material 
na praia.
MzΦ = diâmetro granulomético médio em Φ;
σΦ = desvio padrão da distribuição granulométrica em 
Φ, sendo:
b = índice subscrito referente aos sedimentos da jazida;
n = índice subscrito referente aos sedimentos naturais da 
praia

Nesse estudo foram utilizados os valores médios das 
médias e desvios padrão das amostras sedimentares da jazida

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.  Granulometria das praias alvo e de áreas offshore 
com potencial exploratório entre Niterói – Maricá

A distribuição do diâmetro médio dos sedimentos 
superficiais da plataforma continental entre Niterói e Arraial 
do Cabo é predominantemente composta por areias de 
granulação média e grossa, com a presença de areias finas e 
muito finas, além de silte e argila, próximo à Arraial do Cabo 
e nas zonas mais profundas (Figura 3). 

Das quatro praias de Niterói estudadas, Piratininga 
e Icaraí são formadas por areias médias moderadamente 
selecionadas. São Francisco e Charitas de areias finas, sendo 
a primeira moderadamente selecionada e a segunda bem 
selecionada. Ao largo da costa da cidade de Niterói, junto à 
desembocadura da baia da Guanabara, três áreas de depósitos 
sedimentares superficiais de areia média (áreas 1, 3 e 4) e 
uma de areia fina (área 2) foram demarcadas. 

Em Maricá, a praia de Itaipuaçu é composta por areia 
muito grossa e moderadamente selecionada, enquanto que a 
praia da Barra de Maricá é de areia média bem selecionada. 
Ambas estão expostas às ondas de alta energia provenientes 
do quadrante sul. Ao longo do extenso arco praial alternam-
se trechos mais críticos de erosão em áreas urbanizadas, com 
outros menos vulneráveis. Lins-de-Barros (2005) analisou os 
efeitos da tempestade de maio de 2001 na praia da Barra de 
Maricá, calculando prejuízos em construções na ordem de 
U$ 100.000 por quilômetro de praia (Figura 4). Ao largo 
deste litoral, próximo à profundidade de -20 m, observou-se 
a presença de duas grandes áreas de depósitos de areia grossa 
(áreas 5 e 6) (Figura 5).

Para as três praias da Baía da Guanabara (Icaraí, São 
Francisco e Charitas) os valores de RA encontrados foram 
entre 1 e 1,2. Sedimentos das áreas 1, 3 e 4  na plataforma 
continental interna demonstraram ser compatíveis com as 
areias da praia de Icaraí. As praias de São Francisico e Charitas 
apresentaram maior compatibilidade com as areias finas da 
área 2. Já a areia da praia de Piratininga, quando comparada 
aos sedimentos da área 1, apresentou valor de RA mais elevado 
(menor compatibilidade), entre 1,2 e 1,4 (Tabela 1).
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Figura 2.  Diagrama do Fator de Enchimento (RA) em função da média 
e desvio padrão dos sedimentos naturais da praia e da jazida (traduzido 
CERC, 1984). 
Figure 2. Isolines of the overfill ratio (RA) for values of mean (phi) and 
standard devitation (phi) (translated from CERC, 1984).

Figura 3. Localização de áreas com potencial de exploração para utilização em projetos de recuperação 
de praias entre Niterói e Maricá.
Figure 3. Location of potential sources for beach nourishment between Niterói and Maricá
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Figura 4. Destruição de muro na praia de Piratininga em Niterói (A) e casas na orla da Barra de Maricá (B) após ressaca de maio de 2001. 
Figure 4. Collapse of a sea-wall at Piratininga Beach in Niterói (A) and destruction of houses in Barra de Maricá (B) after the storm of May 2001. 

Figura 5. Gráficos de correlação entre média e desvio padrão dos sedimentos 
da face da praia e plataforma continental interna das áreas 1 a 6.
Figure 5. Graphic correlation between mean and standard deviation of sediments 
from the beach face and inner continental shelf (areas 1 to 6).

Tabela 1. Classificação textural das praias alvo entre 
Niteroi e Maricá e Fator de Enchimento de áreas offshore 
potencialmente compatíveis para empréstimo.
Table 1. Grain size classification of beaches and offshore áreas 
between Niterói and Maricá with related overfill ratio.
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Figura 6. Localização de áreas com potencial de exploração para utilização em projetos de recuperação de praias 
entre Cabo Frio e Macaé
Figure 6. Location of potential sources for beach nourishment between Cabo Frio and Macaé

Ao largo do litoral de Maricá, nenhuma das duas áreas 
apresentaram sedimentos compatíveis com a areia muito 
grossa da praia de Itaipuaçu, com valores de RA superiores 
a 2 inviabilizando o projeto. Já a praia de Barra de Maricá 
apresentou boa correlação com sedimentos da área 6, com RA 
calculado na faixa entre 1 e 1,2 (Tabela 1).

4.2. Granulometria das praias alvo e de áreas offshore 
com potencial exploratório entre Cabo Frio e Macaé.

No setor entre Cabo Frio e Macaé nota-se maior 
influência, em regiões da plataforma continental interna 
próxima à costa, de areias finas e muito finas além de frações 

de silte e argila (Figura 6). Estes sedimentos estão associados 
às fontes fluviais mais presentes neste trecho do litoral, como 
os rios Una (Armação dos Buzios), São João (Casimiro de 
Abreu), Macaé (Macaé) e o maior deles, o rio Paraíba do Sul 
(São João da Barra).

Os setores norte e centro da Prainha em Arraial do 
Cabo são compostos por areia predominantemente grossa, 
moderadamente selecionada e com elevada presença 
carbonática (cerca de 37% de CaCO3). Já no canto sul, os 
sedimentos apresentam características diferentes do restante 
da praia, onde predominam areias finas e bem selecionadas. 
Neste trecho, casas estão situadas na berma da praia.
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Na praia do Forte em Cabo Frio, o segmento norte do 
arco-praial, é constituído por areia fina bem selecionada e de 
coloração muito clara. Este é um segmento crítico, bastante 
urbanizado que constantemente sofre com a destruição do 
calçadão pela ação de ondas de alta energia provenientes 
de sudeste e su-sudeste principalmente (Figura 7, lado 
esquerdo).

As três praias da península da Armação dos Búzios 
possuem elevada presença carbonática com percentagens 
em torno de 30% de carbonato nas amostras. Manguinhos 
e o canto leste de Geribá são predominantemente de areias 

Figura 7. Erosão da base do calçadão na Praia do Forte em Cabo Frio, destruído após ressaca de Abril de 2010 (A) e muro de casa sobre 
perfil ativo da praia de Manguinhos, em Búzios (B). 
Figure 7. Erosion of the beach and collapse of the walkway at Praia do Forte in Cabo Frio during the April 2010 storm (A) and a wall build 
inside the active beach profile at Manguinhos Beach, in Armação dos Búzios (B). 

finas bem selecionadas, enquanto que a praia da Ferradura 
de areia média moderadamente selecionada. 

Todas as praias possuem casas localizadas dentro do perfil 
ativo e faixa de areia bem estreita. Em Manguinhos já não há 
mais faixa de areia durante situações de maré alta e as ondas 
atingem diretamente os muros das casas (Lins-de-Barros, 
2010) (Figura.7, lado direito).

Entre a costa de Cabo Frio e Búzios, duas áreas, 
predominantemente de areia fina foram delimitadas, as áreas 
7 e 8, sendo a última de areia fina com a presença de areia 
média (Figura 8).

Figura 8. Gráficos de correlação entre média e desvio padrão dos sedimentos da 
face da praia e plataforma continental interna das áreas 7 e 8
Figure 8. Graphic correlation between mean and standard deviation of sediments from 
the beach face and inner continental shelf (areas7 and 8).
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O meio e o canto norte da Prainha de Arraial do Cabo 
somente apresentaram compatibilidade com os sedimentos 
da área 6 próxima a Maricá, bem distante do litoral de Arraial 
do Cabo, com valores de RA entre 1 e 1,2. Já o canto sul que 
apresenta material mais fino, os sedimentos apresentaram ser 
compatíveis aos sedimentos da área 7, com valor de RA entre 
1 e 1,2 (Tabela 2).

Para a praia do Forte em Cabo Frio, foi encontrado o valor 
de RA, entre 1,2 e 1,4 quando comparado aos sedimentos da 
área 7. Em Búzios, os sedimentos da área 8 demonstraram 
ser compatíveis com as areias das praias de Manguinhos e 
Geribá (canto leste), com valores de RA entre 1 e 1,2. A praia 
da Ferradura possui sedimentos compatíveis somente com 
as areias da área 9, mais distante do local, próxima a Rio das 
Ostras, com RA entre 1 e 1,2 (Tabela 2).

Figura 9. Recuo da escarpa em 11 anos na praia do Abricó em Rio das Ostras. Foto A tirada em 1999 e B em 2010.
Figure 9. Retrogradation of the backshore scarp during a period of 11 years at Abricó Beach in Rio das Ostras. A -  the situation in 1999; B -  in 2010

Figura 10. Gráficos de correlação entre média e desvio padrão dos sedimentos 
da face da praia e plataforma continental interna das áreas 9 a 11.
Figure 10. Graphic correlation between mean and standard deviation of 
sediments from the beach face and inner continental shelf areas (areas 9 to 11).

Em Rio das Ostras, as quatro praias apresentaram 
granulometria semelhante. As praias do Abricó, Tartaruga e 
Centro são constituídas por areias médias e moderadamente 
selecionadas. Já na praia do Bosque predominam areias 
grossas mal selecionadas.

A praia da Tartaruga possui casas na retaguarda, algumas 
já destruídas por ação das ondas de tempestade E na praia do 
Abricó a comparação dos perfis realizados em levantamentos 
do Laboratório de Geografia Marinha – UFRJ, revelou em 
quase 10 anos um recuo da escarpa da praia do Abricó de 10 
metros (Lins-de-Barros, 2010) (Figura 9).

Por fim, a praia dos Cavaleiros em Macaé, é composta 
por areias médias moderadamente selecionadas (Figura 10). 
Também é comum a destruição pelas ondas, do calçadão da 
principal praia da cidade.
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Ao longo do embaiamento que vai desde o cabo Búzios à 
Rio das Ostras, entre as linhas batimétricas de -10m e -20m, 
ocorre um grande sítio de depósitos de areia grossa e muito 
grossa (área 9).Os sedimentos da grande área demarcada na 
plataforma, demonstraram ser compatíveis com as areias de 
todas as praias estudadas de Rio das Ostras, apresentando 
valores de RA entre 1 e 1,2 (Tabela 2).

Ao largo da orla de Macaé, foram identificadas duas 
potencias áreas com areia grossa e média (áreas 10 e 11).  Os 
sedimentos dessas duas áreas apresentaram compatibilidade 
com as areias da praia dos Cavaleiros, com RA na ordem de 1 
a 1,2 (Tabela 2).

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dezesseis praias estudadas apresentaram alta variedade 
granulométrica entre si. Os valores do diâmetro médio 
dos grãos variaram desde 2,81Φ (areia fina) na praia de 
Manguinhos em Búzios até -0,34Φ (areia muito grossa) na 
praia de Itaipuaçu em Maricá. As praias do setor leste do 
estado, entre Arraial do Cabo e Macaé, apresentaram teores 
de material carbonático em sua composição ao contrário das 
amostras das praias do setor sul-oriental. No total, onze áreas 
foram delimitadas na plataforma continental interna entre as 
profundidades de -10m e -30m com depósitos de diferentes 
granulometria - areia fina, média, grossa e muito grossa. 

A identificação de locais com sedimentos compatíveis 
para recuperação de praias é o primeiro passo para a etapa 
seguinte de avaliação do volume disponível para exploração. 
Para tanto é necessário a realização de perfis sísmicos para 
identificação da espessura, seguido de testemunhagem para 
obtenção de amostras de subsuperfície. Trabalhos disponíveis 
sobre perfilagem sísmica rasa na área de estudo são escassos 
e geralmente não recobrem a plataforma continental interna 
próxima à costa, nem possuem como objetivo a cubagem de 
jazidas. Para este fim específico foi realizado um levantamento 
entre Piratininga e Itaipuaçu, ao longo da isóbata de -20m, 
onde foi constatada a ocorrência de espessa camada de areia 
de características homogêneas e de espessura superior a 2m, 
profundidade considerada no referido estudo como limite de 
dragagem (Siqueira, 2010). Segundo informação pessoal da 
autora há espessura de até 10m ou mais, cujo limite não pôde 
ser determinado por falta de penetração do pulso sísmico. 
A ocorrência de espessos depósitos holocênicos arenosos, na 
plataforma continental interna, entre o cabo Frio e a Baía de 
Guanabara, foi também identificada por Maia et al. (2010). 

As praias de Itaipuaçu em Maricá e o meio e canto norte da 
Prainha de Arraial do Cabo por serem constituídas por areias 
muito grossa e grossa respectivamente, não apresentaram 
nenhuma área próxima favorável para extração de sedimentos 
compatíveis para recuperação. Sítios mais distantes na 
plataforma continental interna teriam de ser explorados, 
aumentando o custo final da obra. As demais praias possuem 
ao largo de seus litorais áreas de depósitos de sedimentos que 
provavelmente poderiam suprir à necessidade das mesmas.

Sendo assim, projetos de alimentação artificial de praia 
se justificam em locais onde a urbanização se apresenta 
consolidada e vulnerável, ou que tenham significativa 
importância econômica e/ou de utilidade pública, como o 
turismo e o lazer. Como primeira aproximação, o mapeamento 
do diâmetro médio dos sedimentos superficiais da plataforma 
continental interna vem a contribuir como subsídio 
para subsequentes etapas na avaliação de jazidas, como a 
determinação da espessura explorável do depósito, além de 
outros estudos de caráter ambiental como os impactos sobre a 
comunidade bentônica e sobre a hidrodinâmica local. 
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AbstrAct

The epibenthic fauna of the lower Cávado estuary at five sampling stations was studied over a period of two years. We examined the 
spatial and seasonal distribution of different species and analysed temperature, salinity, dissolved oxygen, precipitation and sediment type, 
which are all important features of estuarine dynamics. A total of 15 taxa were identified. Crustaceans had the highest levels of abundance 
(91%) and biomass (87%). Crangon crangon was the most abundant species (75%) and Carcinus maenas had the highest biomass (71%). 
No exotic species were recorded. Multivariate analysis showed two different spatial assemblages, one corresponding to stations nearest to 
the mouth (higher abundance values) and other to the upstream stations. The Shannon diversity index was highest at the margin station 
further upstream. Three different assemblages could be distinguished, separating summer/autumn (higher values of abundance) from 
spring and from winter.

According to BIOENV analysis, dissolved oxygen, water temperature and salinity were the environmental variables responsible for 
the spatial and seasonal distribution of epibenthos, explaining 17.2% of variability. Abundance and biomass were better correlated with 
water temperature. Sediment type was also important in epibenthic spatial distribution, being abundance, biomass and diversity indexes 
better correlated with fine sediment (<0.125mm).  

Keywords: epibenthos; estuarine ecosystem; diversity; environmental variables

Resumo

A fauna epibentónica do estuário inferior do Rio Cávado foi estudada em cinco estações de amostragem durante um período de dois anos. 
Apresentamos a distribuição espacial e sazonal das diferentes espécies e uma análise da temperatura, salinidade, oxigénio dissolvido, precipitação 
e tipo de sedimento, sendo todas, importantes características da dinâmica estuarina. Foram identificados um total de 15 taxa. Os crustáceos 
apresentaram os valores mais elevados de abundância (91%) e biomassa (87%). Crangon crangon foi a espécie mais abundante (75%) e Carcinus 
maenas apresentou o valor de biomassa mais elevado (71%). Nenhuma espécie exótica foi registada neste estuário. Análise multivariada mostrou 
dois grupos espaciais diferentes, um correspondendo às estações de amostragem mais próximas da boca do estuário (valores mais elevados de 
abundância) e outro às estações de montante. O valor do índice de diversidade de Shannon foi mais elevado a montante na estação localizada na 
margem. Três grupos diferentes podem ser distinguidos, separando o verão/outono (valores elevados de abundância) da primavera e do inverno.
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1.  IntroductIon

Estuaries are recognised as transition zones, or ecotones, 
between freshwater and marine habitats (Dyer 1997; Elliott 
& McLusky 2002; Meire et al. 2005). The species that live 
in estuaries need to be adapted to rigorous variations in 
salinity (physiological stress), water movement and turbidity 
(physical stress) (McLusky 1993; Constable 1999; Little 
2000; Meire et al. 2005). Estuaries support many important 
ecosystem functions such as biogeochemical cycling and 
nutrient movement, flood mitigation, maintenance of 
biodiversity and biological production (Meire et al. 2005). 
Estuaries also provide nursery grounds for several commercial 
fish and crustacean species and serve as an important link 
between rivers and the sea for many anadromous and 
catadromous species (McLusky 1999; Meire et al. 2005; 
Leitão et al. 2006; Cabral et al. 2007; Martinho et al. 2007). 
Epibenthic fauna is the most important component of the 
estuarine community and represents a link between different 
life stages of some species and different niches (Costa-Dias 
et al. 2010a). Benthos are an important part of the fish and 
benthic invertebrate food web, which are used by humans as 
a food source, making them economically relevant (McLusky 
1999; Little 2000; Feller 2006). This intermediate position 
in food webs of epibenthos, makes them an important link 
in the process of pollutants and toxic compounds pathways 
in which they become elements of bioamplification and 
of bioaccumulation of contaminants (Costa-Dias et al. 
2010a). Environmental changes by natural or anthropogenic 
disturbances are able to modify these communities, and may 
induce negative impacts on the entire ecosystem. Therefore 
it is necessary to increase knowledge about the ecology of 
epibenthic communities, particularly in poorly known 
estuaries.

Previous studies have shown that Pomatoschistus microps 
(Krøyer, 1838) is the most abundant species in the epibenthic 
fish community of the Cávado estuary (Coelho & Santos 
2006). No published information is, however, available for 
the epibenthic invertebrate community of this estuary.

The aims of this study were as follows: (1) obtain an 
inventory of the epibenthic fauna in protected area of the 
lower Cávado estuary, (2) contribute to the characterisation 
of the spatial and seasonal distribution of the epibenthic 
biodiversity and (3) relate the diversity, abundance and 
biomass distribution of the epibenthic community to 
environmental information such as temperature, salinity, 
dissolved oxygen, precipitation and sediment type.

2.  MAterIAls And Methods

2.1.  study area

The Cávado River originates in Serra de Larouco, 
North Portugal, at an altitude of about 1520m and courses 

~129km to its mouth in Esposende. Its basin covers an 
area of ~1589km2, representing 1.8% of the territory of 
Portugal. The annual average flow at the mouth is ~71m3/s. 
The Cávado estuary is integral to the ‘Natural Park of the 
North Coast’ (Parque Natural Litoral Norte, PNLN) and is 
classified as CORINE Biotope No. 136, “Foz do Cávado / 
Costa Esposende” and was designated as site “Litoral Norte” 
(code PTCON0017) of the Natura 2000 network.

2.2.  sampling and laboratory analysis

Sixteen monthly samples were collected between February 
2009 and September 2010 from five stations located along 
the estuary (E1, E2 and E3 at the margin and E1a and 
E3a within the channel (Figure 1). Samples were gathered 
with a dredge (40cm wide by 20cm tall) with a 1m long 
bag that had a mesh size of 10mm. The dredge was towed 
on the estuary bottom by means of a wire cable operated 
by hand aboard a slowly moving boat against the river flow. 
The sampling effort used on the present work was a drag 
for 1 minute at constant velocity of 1 knot (12.3m2). The 
dragging was conducted during the diurnal tide. Biological 
samples were fixed in 10% formalin. During sampling, water 
temperature, salinity and dissolved oxygen were recorded 
close to the estuary bottom using a multi-parameter probe 
(Yellow Springs Instruments, Model 85). At each sampling 
station 1.5 kg of sediment was collected for granulometric 
analysis at the beginning of this study.

In the laboratory, the samples were gently washed in 
running tap water through a sieve (mesh size of 0.5mm) 
and then the biological material was sorted in a tray with 
backlight. The epienthic fauna was identified to the lowest 
taxonomic level and all individuals were weighed (0.001g). 
Data on individuals per species were used to calculate the 
biological parameters of abundance (individuals/m2) and 
biomass (g/m2). Small sized benthic species, typical infauna 
like Amphipoda, Isopoda, Gastropoda, Bivalvia and Annelida 
were not considered for data analysis because the dredge is 
not adequate for their assessment (Costa-Dias et al. 2010a). 
This infauna species were presented only in Appendix A to 
complete the inventory of the benthic species of Cávado 
estuary. Sediment samples were dried in an oven at 62°C 
to constant weight and then sieved. Grain size analysis was 
carried out by mechanical separation through a column of 
six sieves with different mesh sizes. Sediment was divided in 
seven different classes according grain size: gravel (>2mm), 
very coarse sand (1-2mm), coarse sand (0.5-1.0mm), 
medium sand (0.25-0.5mm), fine sand (0.125-0.250mm), 
very fine sand (0.063-0.125mm) and silt (>0.063mm) (Blott 
& Pye 2001). Dry weight of each fraction of the sediment 
samples were expressed as percentage of the total sample’s 
weight. 

Segundo a análise BIOENV, o oxigénio dissolvido, a temperatura e a salinidade da água, foram as variáveis ambientais responsáveis pela 
distribuição espacial e sazonal dos epibentos, explicando 17.2% da variabilidade. A abundância e a biomassa estiveram melhor correlacionadas 
com a temperatura. O tipo de sedimento também foi importante na distribuição espacial dos epibentos, sendo que a abundância, biomassa e 
índices de diversidade estiveram melhor correlacionados com o sedimento fino (<0.125mm).

 Palavras-Chave: epibentos; ecossistema estuarino; diversidade; variáveis ambientais
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2.3.  data analysis

PRIMER v6 software was used for data analysis to 
calculate Margalef species richness (R), the indices of 
Shannon-Wiener diversity (H’), Simpson’s dominance (D) 
and Pielou’s evenness (J’) (Clarke & Gorley 2001). The same 
software was used to perform MDS analysis using abundance 
data after square-root transformation and Bray-Curtis 
similarity calculation to identify and characterize spatial and 
seasonal patterns and affinity assemblages. ANOSIM were 
used to analyse spatial and seasonal variation and differences 
between epibenthic assemblages and the species contributing 
to similarities within assemblages were identified by SIMPER 
analysis (cut-off 90%) (Clarke 1993).

Comparisons between values of abundance, biomass 
and Shannon diversity index of stations and months were 
conducted using the non parametric analysis Kruskal-Wallis 
test. The relationship between abundance and biomass and 
between abundance, biomass, Shannon diversity index and 
type of sediment was established by the Pearson’s correlation 
coefficient. All comparisons were made using STATISTICA 
10.0 software (Statsoft 2012).

In order to establish correlations between the abundance 
and the environmental variables (temperature, salinity, 
dissolved oxygen and precipitation), BIOENV procedure 
with Primer Software (Clarke 1993) was used applying the 
Spearman rank correlation. We used the abundance data, 
square-root transformed, and the Bray-Curtis similarity. For 
abiotic data we used a normalised Euclidean distance matrix. 
This analysis was complemented by the calculation of a 
correlation matrix among the biological data (abundance, 
biomass, species richness, equitability and diversity indexes) 
and the environmental data using STATISTICA 10.0 
software (Statsoft 2012). 

3.  results

3.1.  environmental analysis

Water temperature values ranged between 10.0°C, in 
January 2010 at station E1 and E1a, and 20.5°C, in July 
2010 at station E3 and E3a, and variation between stations 
is low. Mean values and standard deviation, considering all 
station at each month are displayed in Figure 2. Salinity 

Figure 1. Map of the lower Cávado estuary showing the five sampling stations: E1, E2 & E3 on margins & E1a & E3a on the channel.
Figura 1. Mapa do estuário inferior do Cávado assinalando as cinco estações de amostragem: E1, E2 e E3 nas margens e E1a e E3a no canal.
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values ranged from zero, when precipitation was higher, to 
34.0 in May 2009 at station E3. Dissolved oxygen values in 
the water ranged between 5.10mg/L in September 2009 and 
12.5mg/L in January and April 2010, at stations E1 and E1a. 
Highest levels of precipitation occurred during the winter 
and spring months. The maximum level of precipitation 
occurred in December 2009 (65mm; total rainfall registered 
in the last seven days before the sampling day). Despite the 
high levels of precipitation recorded in July 2009, summer 
and early fall are typically characterised by little to no rainfall 
(IPMA, s/d).

Granulometric analysis showed sampling stations E1, 
E1a and E2 to be characterised by gravel (≥ 2mm) (Table 1). 
Stations E3 and E3a, despite being mostly gravel (≥ 2mm), 
also contained silt (< 0.063mm). The margin station (E3) 
had a higher percentage of silt than the channel station 
(E3a).

3.2.  spatial and seasonal variations in epibenthic 
community structure 

The biological data set consisted of 7352 individuals 
(Appendix A), with a total biomass of 3682.621g from 15 
taxa that included Arthropoda (8) and Vertebrata (7). Crangon 
crangon was the most abundant species, representing 75% of 
the total number of individuals collected. This was followed 
by Carcinus maenas (6%) and Pomatoschistus microps (8%) 
and Neomysis integer (5%). Carcinus maenas dominated the 
epibenthic biomass of the Cávado estuary, making up 71% 
of the total biomass collected, followed by Crangon crangon 
(14%), Anguilla anguilla (5%) and Pomatoschistus microps 
(5%).

Based on similarity analysis of abundance data, two 
assemblages could be distinguished by MDS analysis (stress 
value= 0.00): Assemblage A corresponding to stations E1 
and E1a, and Assemblage B corresponding to stations E2, E3 
and E3a as shown in Figure 3. However, ANOSIM did not 
confirm significant differences between the two assemblages 
(R= 0.75 p< 0.1). SIMPER analysis showed that the species 
contributing the most to the average similarity within 
assemblage A and within assemblage B were C. crangon, 
C. maenas and P. microps (Table 2). The species responsible 
for the 90% cut-off for the dissimilarity observed between 
assemblages were the three above mentioned ones and also N. 
integer. Collectively, the stations nearest the mouth (E2/E3/
E3a) had higher abundance values (15.9ind./m2) (Figure 4) 
and were dominated by C. crangon, whereas stations further 

Figure 2. Environmental data for the Cávado estuary: mean water 
temperature (°C), mean dissolved oxygen in water (mg/L), mean 
water salinity & precipitation (mm).
Figura 2. Dados ambientais do estuário do Cávado: temperatura 
média da água (°C), oxigénio dissolvido médio na água (mg/L), 
salinidade média da água e precipitação (mm).

E1 E1a E2 E3 E3a

Gravel (> 
2mm) 92.87 88.84 99.93 42.73 76.64

Very coarse 
sand (1 – 
2mm) 5.54 8.72 0.00 19.17 10.88

Coarse sand 
(0.5 – 1mm) 1.16 2.24 0.04 11.93 5.22

Medium 
sand (0.25 - 
0.5mm) 0.37 0.17 0.00 7.37 2.55

Fine sand 
(0.125 – 
0.25mm) 0.02 0.03 0.01 4.22 0.91

Very fine 
sand (0.063 – 
0.125mm) 0.04 0.00 0.01 11.33 2.63

Silt (< 
0.063mm) 0.00 0.00 0.00 3.24 1.17

table 1. Dry weight of grain size fractions expressed by percentage 
at each sampling station.  
Tabela 1. Peso seco de cada fracção de tamanho de grão, expresso em 
percentagem, por estação de amostragem.
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upstream (E1/E1a) had a lower abundance (2.8ind./m2) but 
were also dominated by C. crangon. Samples from marginal 
stations had higher values of abundance (E1 1.7ind./m2; E3 
9.0ind./m2) compared to samples from the channel stations 
(E1a 1.0ind./m2; E3a 2.4ind./m2). There were, however, no 
significant differences between samples (H (df= 4, N= 75) 
= 3.264 p= 0.515). The stations closest to the mouth (E2/
E3/E3a) showed higher values for mean biomass (8.2g/m2) 
when compared to upstream stations (E1/E1a) (1.1g/m2). 
Downstream, the channel station had higher biomass values 
than the margin. Upstream, the opposite was observed. The 
samples were not significantly different in terms of biomass 
(H (df= 4, N= 75) = 4.270 p= 0.371). The Shannon diversity 
index value was highest at station E1 (1.360) and lowest 
near the mouth at station E3 (0.711). However, E1 had the 
highest value of species richness (1.684) and E1a registered 
the lower value (0.999). Additionally, the relative abundance 
at the mouth (E3) demonstrated a large difference between 
the various species. The most abundant (C. crangon) reached 
70% and, therefore, lowered equitability (0.277). Values for 
the Shannon diversity index were not significantly different 
between the sampling stations (H (df= 4, N= 57) = 3.578 
p= 0.467). Accordingly, the Simpson diversity index values 
ranged between 0.677 at station E1 and 0.312 at station E3 
and equitability value was higher at station E1a (0.553).

MDS analysis (stress value= 0.09) was performed, using 
similarity matrix of abundance data to assess the seasonal 
distribution. Three assemblages could be distinguished: 
Assemblage I corresponding to February 2009 and January 
and April 2010; Assemblage II corresponding to March, 
April, May, August and December 2009 and May 2010; 
Assemblage III corresponding to June, July, September, 
October, November 2009 and July and September 2010 as 
shown in Figure 5. ANOSIM confirmed significant differences 
between the three assemblages (R= 0.79 p< 0.001). SIMPER 
analysis showed that the species contributing the most to the 
average similarity within assemblage I were Pomatoschistus 
microps and Neomysis integer and within assemblage II 
and III were Crangon crangon, Carcinus maenas and also P. 
microps and N. integer (Table 3). In addition to these four 
taxa, other species were also responsible for the 90% cut-
off for the dissimilarity observed between assemblages. It 
is the case of Anguilla anguilla, Pomatoschistus minutus and 
Platichthys flesus, between I and II, A. anguilla, Palaemon 

Figure 3. MDS plot of epibenthos similarity among 5 sampling 
stations of Cávado estuary, based on abundance data. 
Figura 3. Gráfico MDS da similaridade de epibentos entre as 5 estações de 
amostragem do estuário do Cávado, utilizando os dados de abundância.

Species

Similarity within Dissimilarity between

Assemblage A Assemblage B Assemblage A & B

Crangon crangon 74.39 75.10 75.72

Carcinus maenas 9.54 11.01 8.37

Pomatoschistus microps 9.26 6.20 5.30

Neomysis integer - - 4.46

Figure 4. Mean abundance (ind./m2) & mean biomass (g/m2) & 
respective standard deviation bars of sampling stations of Cávado 
estuary.
Figura 4. Abundância média (ind./m2) e biomassa media (g/m2) e respectivo 
desvio padrão para as estações de amostragem do estuário do Cávado.

table 2. Species which cumulative contributions totalised 90% similarity within the 
Assemblage A & within the Assemblage B & also between Assemblages dissimilarity.
Tabela 2. Espécies que cumulativamente contribuem 90% para a similaridade dentro do 
Grupo A e dentro do Grupo B e ainda para a dissimilaridade entre os grupos.
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serratus and Palaemon elegans between assemblages I and III 
and P. minutus, P. flesus, P. serratus, P. elegans and Syngnathus 
acus between assemblages II and III. July, September and 
October 2009 and September 2010 showed the highest 
mean abundances of epibenthos (8.1ind./m2; 7.9ind./
m2, 12.3ind./m2 and 11.4ind./m2 respectively) as shown 
in Figure 6. We recorded 0.6ind./m2 in February 2009, 
0.2ind./m2 in January 2010 and 0.4ind./m2 in April 2010, 
the months with the lowest mean abundance. There were 
no significant differences in abundance within the studied 
period (H (df= 15, N= 240) = 13.642 p= 0.553). April 
and October 2009 and May and July 2010 had the highest 
levels of epibenthos biomass (3.9g/m2, 6.6g/m2, 3.2g/m2 
and 4.3g/m2, respectively). February 2009 and January and 
April 2010 had lower values (0.2g/m2; 0.1g/m2 and 0.2g/m2, 
respectively). There were no significant differences in biomass 
within the period studied (H (df= 15, N= 240) = 14.907 
p= 0.458). The highest Shannon diversity index values were 
obtained in May 2009 (1.277) and April 2009 (1.269) 
and the lowest in October 2009 (0.387) and January 2010 
(0.440). Shannon diversity index values between sampling 
months were not significantly different (H (df= 15, N= 57) 
= 19.432 p= 0.195). May 2009 had the highest recorded 
species richness (1.267) and September 2009 the highest 
number of species (9). January 2010 had the lowest species 
richness (0.311) and also the lowest number of species (2). 
Accordingly, the values of Simpson diversity index ranged 
between 0.679 in April 2009 and 0.155 in October 2009. 
Equitability values varied from 0.847 in April 2010 and 
0.199 in October 2009.

The correlation between epibenthic abundance and 
biomass was low (R= 0.23, N= 67 p= 0.066).

The BIOENV procedure revealed that the environmental 
variables that most contribute to the spatial distribution and 
seasonal variation of biological data were dissolved oxygen, 
temperature and salinity with a combined correlation 
value of 0.172 (Table 4). However, dissolved oxygen is the 
parameter that explains most of the variability (0.147). The 

Similarity within Dissimilarity between

Assemblage
I

Assemblage
II

Assemblage
III

Assemblage I 
& II

Assemblage I 
& III

Assemblage II 
& III

Crangon crangon - 43.21 59.36 32.99 52.73 44.46

Carcinus maenas - 20.67 14.50 18.00 17.07 11.49

Pomatoschistus 
microps 86.08 22.18 12.66 9.60 4.75 7.11

Neomysis integer 13.92 10.77 9.07 18.58 6.44 11.54

Anguilla anguilla - - - 4.58 2.71 -

Pomatoschistus 
minutus - - - 4.00 - 3.02

Platichthys flesus - - - 3.90 - 2.83

Palaemon serratus - - - - 5.09 6.12

Palaemon elegans - - - - 2.33 2.96

Syngnathus acus - - - - - 2.20

table 3. Species which cumulative contributions totalised 90% similarity within the Assemblage I, within the Assemblage II & 
within the Assemblage III & also between Assemblages dissimilarity.
Tabela 3. Espécies que cumulativamente contribuem 90% para a similaridade dentro do Grupo I, dentro do Grupo II e dentro do Grupo 
III e ainda para a dissimilaridade entre os grupos.

Figure 5. MDS plot of epibenthos similarity among 16 sampling 
months at Cávado estuary, based on abundance data. 
Figura 5. Gráfico MDS da similaridade de epibentos entre os 16 
meses de amostragem no estuário do Cávado, utilizando os dados de 
abundância.
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matrix of correlations between biological data (abundance, 
biomass, species richness, equitability and diversity indexes) 
and environmental parameters showed that abundance of 
epibenthos was positively correlated to water temperature 
(R= 0.31, N= 42 p= 0.044). Biomass was also correlated with 
water temperature (R= 0.31, N= 42 p= 0.047). The number 
of species was positively correlated with water temperature 
(R= 0.38, N=42 p= 0.013) and negatively correlated with 
dissolved oxygen (R= -0.40, N=42 p= 0.009). Pielou’s 
equitability was positively correlated with dissolved oxygen 
(R= 0.43, N=42 p= 0.004) and Simpson diversity index 
was also positively correlated with this abiotic variable (R= 
0.37, N= 42 p= 0.015). The remaining diversity indices did 
not have a significant correlation with the physicochemical 

data. Relating biological data with the type of sediment, 
the abundance was correlated with a high significance with 
fine sand and very fine sand, (R= 0.89, N= 5 p= 0.041) and 
(R= 0.89, N= 5 p= 0.042) respectively. Biomass was better 
correlated with silt (R= 0.57, N= 5 p= 0.316). The number 
of species was better correlated with medium sand (R= 0.58, 
N= 5 p= 0.306). Pielou’s equitability was better negative 
correlated with very fine sand (R= -0.85, N= 5 p= 0.068). 
Shannon diversity index and Simpson diversity index were 
better negative correlated with fine sand, (R= -0.78, N= 5 p= 
0.116) and (R= -0.76, N= 5 p= 0.134) respectively. Margalef 
species richness was very low correlated with any grain size 
of sediment.

4.  dIscussIon

This work is relevant for the study of estuarine epibenthos 
in Portugal, adding new information on the ecology and 
spatial and seasonal distribution patterns along the estuarine 
gradient in a poorly known estuary of Northwest Portugal.

According to our results, during the sampling period, 
water temperature and salinity showed higher values during 
the summer months and lower values during the winter as 
expected. We did not observe a water temperature gradient 
or large variations among the sampling stations. In general, 
salinity was lower at most upstream stations (E1, E1a) and 
higher at most downstream stations (E2, E3 and E3a). 
Seasonal variations and along to the estuarine gradient as those 
indicated are very common in Portuguese estuaries (Moreira 
et al. 1993; Azevedo et al. 2008; Chainho et al. 2008; Sousa 
et al. 2008b; Costa-Dias et al. 2010b; Medeiros et al. 2012). 
Winter and spring were the wettest seasons compared to 
summer, which was generally drier. This follows the pattern 
of most temperate estuaries, and is characterised by having a 
significant influx of freshwater during the winter, which has 
an impact on salinity variation (Elliott & McLusky 2002; 
Chainho et al. 2006; Teixeira et al. 2008). The presence of 
gravel at upstream stations and the accumulation of muddy 
sediments in the stations near of mouth of Cávado estuary 
detected in the present study has also been observed in other 
Portuguese estuaries (Sousa et al. 2006; Chainho et al. 2007; 
Sousa et al. 2008b; Teixeira et al. 2008).

Figure 6. Mean abundance (ind./m2) & mean biomass (g/m2) & 
respective standard deviation bars of sampling months at Cávado 
estuary.
Figura 6. Abundância média (ind./m2) e biomassa média (g/m2) e respectivo 
desvio padrão para os meses de amostragem no estuário do Cávado.

k Best variables combination

1 0.147 Dissolved Oxygen 0.095 Temperature 0.049 Salinity

2 0.161 Temperature
Dissolved Oxygen 0.161 Dissolved Oxygen

Salinity 0.112 Dissolved Oxygen
Precipitation

3 0.172
temperature

dissolved oxygen
salinity

0.126
Temperature

Dissolved Oxygen
Precipitation

0.121
Dissolved Oxygen

Salinity
Precipitation

table 4. Combination of variables (k) providing the highest values for the correlation (using the Spearman rank 
correlation) between abundance & environmental data, summarizing the results of BIOENV analysis.
Tabela 4. Combinação das variáveis (k) que fornecem os valores mais elevados de correlação (utilizando a correlação de 
Spearman) entre a abundância e os dados ambientais, resumindo os resultados da análise BIOENV.
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Our results show the representativeness of epibenthic 
crustaceans and gobies, but not the other species of fish, 
particularly in adult size. Most eels and flatfishes caught 
were juveniles. Care must be taken to analyze and compare 
present data with similar studies, once the gear type, mesh 
size, speed and depth of sampling chosen could be different. 
The epibenthic fauna of Cávado estuary was characterised 
by the dominance of Crangon crangon in abundance and 
Carcinus maenas in biomass. These were also the species that 
dominated the epibenthic community of Minho estuary 
(Costa-Dias et al. 2010a). The presence of exotic species was 
not recorded in Cávado. In Minho, Costa-Dias et al. (2010a) 
detected the presence of the introduced freshwater crayfish 
Procambarus clarkii in some of the upper sites. Further studies 
could be useful in Cávado estuary, with sampling stations 
further upstream to assess the presence of exotic species. 

Although we did not find significant differences, 
multivariate analysis indicated two assemblages of 
epibenthic fauna in Cávado estuary: one corresponding to 
the upstream stations (Assemblage A) and the other to the 
stations close to the estuary mouth (Assemblage B). The 
dissimilarity within these two groups is a result of the same 
species (Crangon crangon, Carcinus maenas, Pomatoschistus 
microps and Neomysis integer) but in different proportions. 
All of them are typically euryhaline species, common in 
epibenthic communities of temperate European estuaries 
(Hampel et al. 2009). Comparatively, in Minho dissimilarity 
between groups is a result of the presence of different species. 
According to Costa-Dias et al. (2010a), the group of stations 
with a higher influence of freshwater was dominated by 
the Atyaephyra desmarestii and the group of stations with a 
higher marine influence was dominated by C. crangon and P. 
microps, but their work extended well upstream. In Cávado, 
a few individuals of A. desmarestii were collected, regardless 
of location, in months that have been registered a very low 
salinity, i.e. more influenced by higher upstream freshwater 
input. 

Considering all the species, the stations located on the 
marginal sand banks had higher abundance than stations 
located in the channel. This could be related to higher 
channel’s average depth and stronger water flow. Variations 
in the distribution of biomass along the estuarine area were 
due not only to the presence of adult C. maenas, mainly in 
the channel, but also of Anguilla anguilla and Platichthys flesus 
near the margins. The Shannon diversity index was higher at 
upstream stations and lower near the mouth due to the C. 
crangon higher abundance downstream. Different patterns 
of sediment deposition and current strength at the narrow 
mouth of the Cávado estuary are possible additional causes 
of these findings. Contrary, in Minho the highest values were 
recorded at downstream stations (Costa-Dias et al. 2010a). 
Although we have recorded a lower number of species for 
Cávado, we registered a higher value of Shannon diversity to 
those found in Minho estuary. However, epibenthic diversity 
of Cávado was low as compared to other European estuaries 
(Maes et al. 1998).  

Analysing the seasonal variation of abundance, three 
dissimilar epibenthic assemblages were found in Cávado 
estuary: Assemblage I corresponded mainly to winter 
months, Assemblage II mostly related to the spring months 

but included also other months that showed abundance 
pattern closest to spring and Assemblage III related to both 
summer and autumn months. Abundance was higher in 
the summer and early autumn and lower in the winter. The 
spring assemblage (II) pattern is influenced by the presence 
of young A. anguilla and P. flesus at this season, as in other 
estuaries (Martinho et al. 2007; Freitas et al. 2009; Ramos 
et al. 2010). The variation of epibenthic biomass did not 
present a clear seasonal pattern, being higher in months 
when there was the presence of species heavier individuals 
as C. maenas, A. anguilla, P. flesus, and Solea solea. Along the 
sampling months, the Shannon diversity index was higher in 
spring and summer and lower in autumn and winter. Species 
numbers were, however, higher in summer and autumn and 
lower in winter and spring.

The environmental parameter with more contribution 
to the distinction of spatial and seasonal assemblages was 
dissolved oxygen (correlated with water temperature and 
salinity). Even so, biological data, such as abundance and 
biomass, were better correlated with temperature than with 
salinity. Several studies reported the water temperature 
and salinity as the most important abiotic factors affecting 
Portuguese estuarine fauna (Sousa et al. 2006; Sousa et al. 
2008b; Teixeira et al. 2008; Costa-Dias et al. 2010a), not 
dissolved oxygen. The sediment type was also important 
in spatial distribution of epibenthic communities, being 
the abundance, biomass and the diversity indexes better 
correlated with the presence of fine sediment (<0.125mm). 
The differences found were expected since the hydrodynamic 
fluctuations have an important effect on the cycles of sediment 
erosion and deposition and, hence, on the colonisation of 
benthic communities (Chainho et al. 2006). 

Pollution can contribute to a loss of biodiversity. It can 
cause the exclusion of sensitive species that are not able to 
survive or to adapt to certain levels of pollution, can alter 
abiotic factors to which some species have a low range of 
tolerance, or can interfere in interspecific relationships 
(Sousa et al. 2008a). In the Douro and Mondego estuaries, 
an increased concentration of pollutants has effects on 
benthic community structure, namely in terms of a low 
diversity and the presence of opportunistic species (Mucha 
et al. 2003; Mucha et al. 2004; Mucha et al. 2005; Chainho 
et al. 2007). There are a few studies showing the existence 
of heavy metals and organochlorine pesticides in the fine 
sediments of the Cávado estuary (Almeida et al. 2008; 
Carvalho et al. 2009). The stations examined here, however, 
were not the same as the sampling stations of that work since 
such contaminants typically accumulate in fine sediments 
on the banks of the estuary mouth and our sampling stations 
were located in zones with low fine sediment contents. The 
results of the present work suggest, however, that further 
studies are needed to determine the effects of contaminant 
bioaccumulation in estuary sediments on the most abundant 
crustacean, Crangon crangon. This species may be considered 
as a bioindicator of the quality of the estuarine system, as 
reported for other European estuaries (Culshaw et al. 2002; 
Quintaneiro et al. 2006; Jung & Zauke 2008; Jung et al. 
2009; Caçador et al. 2012).

The seasonal variation in diversity identified for the 
Cávado estuary demonstrates the dynamics of this ecosystem. 
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Like other Portuguese estuaries (Cabral et al. 2007; Ramos et 
al. 2010; França et al. 2011), the Cávado assumes regional 
importance as it acts as a nursery for several fishes species. 
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RESUMO 

Zonas costeiras estão incluídas entre os ambientes mais dinâmicos existentes em nosso planeta e vêm sofrendo com o avanço e o 
recuo da linha de costa, mudando sua posição constantemente em várias escalas temporais. Essas áreas possuem alto potencial urbanístico 
e turístico, e a expansão urbana crescente e desordenada é um problema, com inúmeros exemplos de impactos de erosão costeira sobre 
cidades e balneários, além de perdas de importantes habitats. O mapeamento sistemático da linha de costa e o acompanhamento de 
suas mudanças representam ferramentas para a geração de informações de grande valor para o planejamento e gerenciamento costeiro, 
pois fornecem subsídios para o estabelecimento das variações temporais da linha de costa. Nesse sentido foi realizada uma avaliação da 
linha de costa em quatro trechos do litoral leste da Região Metropolitana de Fortaleza, a partir da análise multitemporal de imagens de 
sensoriamento remoto e de fotografias aéreas associadas a técnicas de geoprocessamento, abrangendo períodos de 38, 31, 8 e 7 anos, de 
forma a contemplar a escala interdecadal e interanual. As taxas de avanço e recuo da linha de costa foram obtidas utilizando-se a extensão 
Digital Shoreline Analysis System para o software ArcGIS 10.0, integrando dados georreferenciados, entre os anos de 1972 e 2010. Os 
resultados evidenciam que a variabilidade da linha dessa área apresenta-se bastante instável em sua totalidade. Da praia Porto das Dunas 
até a margem esquerda do rio Pacoti definiu-se um estágio erosivo, taxa de variação média de -3,53m/ano e -17,67m em 5 anos; entre a 
foz do rio Pacoti e a praia da Abreulândia, observaram-se índices de erosão média de -0,31m/a e -2,18m em 7 anos; a praia da Abreulândia 
até a desembocadura do rio Cocó apresentou tendência erosional média de -0,07m/ano e -2,59m, em 38 anos, caracterizando uma 
estabilidade nesse setor, provavelmente, devido ao cordão descontínuo de arenitos de praia paralelo à costa; a Praia do Futuro apresenta 
uma tendência fortemente progradante, média de +1,43m/ano e +54,33m, em 38 anos. O equilíbrio dinâmico costeiro de toda a área 
pesquisada tem sido fortemente influenciado pelo crescimento urbano e exponencial, onde é necessária para a implantação das estruturas 
antrópicas a desconfiguração morfológica e soterramento de alguns ecossistemas, p. ex., faixa praial, campo de dunas e planície flúvio-
marinha (estuários). O impacto nesse ambiente implica na supressão de sedimentos que seriam transportados para a praia, para a zona 
estuarina e para a deriva litorânea, alimentando também outros setores circunvizinhos. A elaboração de uma base multitemporal de 
imagens de satélite e fotografias aéreas em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas favoreceram a identificação e compreensão 
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1.  INTRODUÇÃO

Zonas costeiras estão incluídas entre os ambientes 
mais dinâmicos existentes em nosso planeta. Áreas onde é 
possível observar a interface continente–oceano–atmosfera 
apresentam um equilíbrio dinâmico coordenado pelas 
variações energéticas dos processos naturais de diferentes 
escalas espaciais e temporais. 

Sob o ponto de vista estrutural, dentre os vários tipos 
morfológicos de regiões costeiras, as que apresentam formação 

geológica recente (pleistocênica e holocênica) são as mais 
sensíveis e dinâmicas. Incluem-se as planícies costeiras e seus 
subambientes: lagoas costeiras, lagunas, estuários, planícies 
fluviomarinhas, praias, entre outros. 

O desenvolvimento e a importância dessas zonas são 
expressos pela sua ocupação, vez que 1,2 bilhões de pessoas 
vivem nos primeiros 100km de distância da linha de costa e nas 
altitudes inferiores a 100m e onde a densidade populacional 
é cerca de três vezes maior do que a média global (Small 
& Nicholls, 2003). A expansão urbana desordenada sobre 

da dinâmica natural e ambiental das áreas analisadas, sendo essenciais como subsídio às tomadas de decisões acerca do uso e gestão 
sustentável desses setores. Trata-se de uma importante ferramenta no planejamento e intervenção ambiental, sobretudo por indicar 
facilmente as tendências de recuo e/ou progradação de uma região ao longo dos anos.

Palavras-chave: Dinâmica costeira, erosão costeira, gerenciamento costeiro e geoprocessamento. 

ABSTRACT

Coastal areas are included among the most dynamic environments existing on our planet and have been suffering with the advance and 
retreat of the coastline, constantly changing its position on various time scales. These areas have high tourism and urban potential, and the 
disorderly urban sprawl is a growing problem, with numerous examples of impacts of coastal erosion on cities and resorts, in addition to loss of 
important habitats. The systematic mapping of the coastline and monitoring its changes represents tools for generating of valuable information 
for planning and coastal management because they provide subsidies for the establishment of temporal variations of the shoreline. This study 
is about a shoreline variation analysis at inter decadal  and inter annual scales involving 38, 31, 7 and 5 years time span evaluation in four 
sections of the east coast of the Metropolitan Region of Fortaleza, from the analysis of multitemporal remote sensing images and aerial photographs 
associated with geoprocessing techniques. The rates of advance and retreat of the shoreline were obtained using the Digital Shoreline Analysis 
System, software for ArcGIS 10.0, integrating georeferenced data, between 1972 and 2010.The results show that the dynamics of this coastal 
area has become quite unstable in its entirety. From Porto das Dunas beach to the left margin of Pacoti river it was set up an erosion stage on an 
average of – 3,53m/year and -17.65m in 5 years. It was possible to set the erosive stage of Porto das Dunas beach to the left edge of the Pacoti 
river as uncritical in the face of changing trends retreat. Through on-site observations, it can be seen that fixed structures built on the dunes, 
on the beach strip or offshore represent obstacles to the continuous mobility of the sands, interfering in the dynamic replacement and sediment 
transport. This fact could be confirmed when the sediment balance of the monitored points had considerable losses over the deposition. Important 
to mention that the dunes migration reaches the lower estuary of the Pacoti River, providing a source of longshore supplier through estuarine 
dynamics. Between the mouth of the Pacoti river and Abreulândia beach it was observed erosion rates, average of -0,31m/year and -2.18m in 7 
years. This erosion process is associated with the increase of buildings installed in unsuitable areas, already suffering from the occupation of fixed 
and mobile dunes and praial erosion track in this sector of the coast. However, this retrogradation shows to be not very expressive with respect 
to time and factors, which may be associated with the presence of cord discontinuous sandstones beach (beachrocks) parallel to the coastline, 
which protects praial range of the power erosional of waves .From Abreulândia beach from to the mouth of the Cocó river showed erosional 
average of -0.07m/year, -2,59m in 38 years, roughly speaking, the process of erosion can be linked together with a reflection of the reduction in 
the flow of the Pacoti river basin for estuarine region, as a result of artificial dams along its present route, plus the reduction of aeolian sediment 
delivery deposits in the estuarine zone, caused by reduce of sands mobility, a consequence of accelerated and disorderly installation of numerous 
anthropogenic structures in the high beach and dune fields in sectors 1 and 2 in the barlamar zone. Featuring stability in this sector, probably 
due to discontinuous cord beachrocks parallel to the coast. Praia do Futuro beach has a strong progradational average of +1.43m/year, +54.33m 
in 38 years. The standard deviation of this cell is shown in two scales fairly representative expressing significant mobility of the shoreline along 
the profiles. This process is possibly associated with the major dynamic players operating in this edge exposed, morphodynamic character ranging 
from intermediate to dissipative, in some points reflective,  in the E-W direction, and normal orientation to the direction of incidence of the 
dominant action of the winds and waves. It is worth mentioning the presence of the Titanzinho spike located in the terminal portion of the 
Praia do Futuro Beach, a structure that prevents the continuity of the sediment transport by longshore drift and leads to the beach nourishment. 
The coastal dynamics balance of the entire surveyed area has been heavily influenced by urban growth and it´s exponentially impact, where it is 
necessary for the deployment of anthropogenic structures the morphologic deconfiguration and burial of some ecosystems, for example, stretch of 
the beach, dunes field and fluvial-marine plain. The impact in this environment involves the sediment removal that would be transported to the 
beach, to the estuarine zone and the littoral drift, feeding also other surrounding areas. Developing a multitemporal base of satellite images and 
aerial photographs in an environment of Geographic Information Systems facilitated the identification and understanding of the dynamics of 
natural and environmental analyzed areas, being essential as input to decision making about the use and sustainable management of these sectors. 
It is an important tool in planning and environmental intervention, particularly easily indicating trends easily retreat and /or progradation of 
a region over the years.

Keywords: Coastal dynamics, coastal erosion, coastal management and geoprocessing. 
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elas já é um problema conhecido em todo o mundo, com 
inúmeros exemplos de impactos de erosão costeira sobre 
cidades e balneários, além de perdas de importantes habitats 
de alta produtividade biológica. 

A linha de costa é um elemento geomorfológico que 
apresenta alta dinâmica espacial decorrente de respostas a 
processos costeiros de diferentes magnitudes e frequências. 
Suas mudanças de posição são de natureza complexa, 
envolvendo diversos processos ligados às variações do nível 
do mar (em curto e longo prazo), balanço de sedimentos, 
movimentos tectônicos e reológicos, e antrópicos (Camfield 
& Morang, 1996).

As praias arenosas são utilizadas pelo homem para 
diversos fins, destacando aqueles de natureza recreacional e 
turística. A crescente demanda por tais usos nos municípios 
litorâneos induz muitas vezes a um desenvolvimento sem 
planejamento, desconsiderando a natureza móvel e dinâmica 
da linha de costa.

O mapeamento sistemático dessa linha  e o 
acompanhamento de suas mudanças representam 
ferramentas para a geração de informações de grande valor 
para o planejamento e gerenciamento costeiro, pois fornecem 
subsídios para o estabelecimento de faixas de recuos (setback) 
da zona litorânea, permitem a determinação de áreas de risco 
de erosão costeira e contribuem também com informações 
para a implantação de obras de intervenção direta na linha 
de costa (guias correntes, molhes, engordamento de praia 
etc.) (Anders & Byrnes, 1991; Crowell et al., 1991).

Estudos envolvendo a determinação das taxas de recuo 
de linha de costa vêm sendo realizados desde a segunda 
metade do século passado, utilizando para tal os mais 
diversos métodos de comparação cartográfica, medições 
diretas em fotografia aérea vertical, medições periódicas no 
terreno, técnicas fotogramétricas, utilização de imagens de 
satélite etc., visando como resultado final, considerando 
a degradação da zona costeira, à obtenção de previsões 
dinâmicas do comportamento da linha de costa (Short & 
Trembanis, 2004; Calhaghan et al., 2009). 

Em estudos de monitoramento costeiro, a existência de 
imagens de sensores remotos de diferentes épocas converte 
a análise multitemporal em uma excelente ferramenta para 
auxiliar estudos geomorfológicos costeiros, ao estender 
informações pontuais de uma área para um contexto 
geográfico, possibilitando o entendimento da história 
evolutiva desses sistemas (Trebossen et al., 2005, Chu et al., 
2006). 

Nas últimas décadas, as técnicas de mapeamento da linha 
de costa têm apresentado grande evolução relacionada ao 
rápido avanço tecnológico, popularização dos sistemas de 
informação geográfica e cartografia digital, e estendendo-se 
também às formas de obtenção de dados pela incorporação 
de novas tecnologias, tais como DGPS e Sensores Laser 
(LIDAR) (Leatherman, 2003). 

As causas de erosão costeira são amplamente discutidas 
em nível mundial (Bruun, 1962; Bird, 1985) e nacional 
(Souza & Suguio, 2003; Dillenburg et al., 2004; Dominguez, 
2007), sendo que dois importantes processos são apontados 
como principais causadores do fenômeno: a elevação do 
nível do mar e o balanço sedimentar negativo. Vale ressaltar o 
livro Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro, organizado 

pelo Prof. Dieter Muehe, e publicado pelo Ministério do 
Meio Ambiente, no qual, além de seu valor acadêmico, 
possibilitou o aprofundamento de pesquisas por todo o litoral 
brasileiro, relevante instrumento para os gestores públicos e 
para os tomadores de decisão, nas questões que envolvam o 
desenvolvimento urbano nas zonas costeiras, o ordenamento 
das atividades produtivas e a preservação e conservação dos 
biomas naturais (Muehe, 2006). 

As estimativas do Painel Internacional de Mudanças 
Climáticas apontam que a elevação do nível do mar para o final 
do século XXI (2090-2099), relacionada ao período 1980-
1999, segundo a faixa base do modelo, excluindo rápidas 
mudanças dinâmicas futuras no fluxo de gelo, e a incerteza 
do aquecimento projetado com estes cenários, sinalizam para 
um NMM variando entre 0,18m a 0,59m até 2100, mas 
podendo apresentar valores divergentes devido aos fatores 
regionais e, desta forma, em um cenário otimista os valores 
variaram de 0,18m a 0,38m, realista de 0,21m a 0,48m e 
no pessimista 0,26m a 0,59m. Esses valores já apresentam 
a aceleração levando em consideração a expansão térmica, a 
fusão de glaciares de montanha e de calotas glaciárias, a capa 
de gelo da Groelândia, a capa de gelo da Antártica e o total 
da superfície de gelo (IPCC, 2007). 

Desde a década de 1970, geólogos, geógrafos 
e oceanógrafos vêm realizando estudos para tentar 
compreender os processos agentes da dinâmica costeira 
das praias do estado do Ceará. Esses estudos apresentam 
aspectos sobre a compartimentação territorial e gestão 
da zona costeira, zoneamentos geoambientais, controle 
neotectônico, evolução geológica e sedimentológica das 
praias, aspectos morfodinâmicos e geoquímicos das praias 
oceânicas e estuarinas. Em relação à plataforma continental 
interna, ressaltam-se estudos geomorfológicos e de impactos 
ambientais nas praias e a evolução da dinâmica costeira com 
uso do sensoriamento remoto. Dentre os quais, citam-se a 
título exemplificativo: Freire, 1989; Maia, 1998; Silva et 
al., 2000; Campos & Polette, 2003; Lehugeur et al., 2003; 
Branco, 2003; Albuquerque & Pinheiro, 2005; Branco et al., 
2005,  dentre outros. 

A planície costeira dos municípios de Aquiraz e Fortaleza, 
dentro do perímetro estudado, apresenta a foz dos rios Pacoti 
e Cocó, que contribuem para a dinâmica da área. As ligações 
com o mar, durante períodos de intensa pluviosidade, 
provavelmente, são responsáveis por transportar quantidades 
significativas de sedimentos para a zona de arrebentação, 
participando de forma ativa no balanço de sedimentos 
da costa da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 
principalmente, dos locais adjacentes às desembocaduras. 

A faixa de praia da RMF é afetada por um número muito 
grande de fatores, alguns de origens naturais (flutuações do 
nível do mar, tectonismo, transporte sedimentar costeiro 
e dinâmica da zona de arrebentação), outros relacionados 
com as intervenções humanas na zona costeira (drenagens, 
aterramento de praias, construção de espigões, muros de 
contenção etc.). 

Dentro desse contexto, o presente artigo objetiva 
a determinação do comportamento da linha de costa 
em trechos do litoral leste da Região Metropolitana de 
Fortaleza, a partir da análise multitemporal de imagens de 
sensoriamento remoto e fotografias aéreas, que se mostra 
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como uma ferramenta valiosa para a projeção e predição do 
comportamento desses ecossistemas às respostas do meio 
físico à introdução de elementos antrópicos e à dinâmica 
natural, ferramenta já utilizada por Farias & Maia (2010). 
Dessa forma, pretende-se contribuir com a geração de 
conhecimentos e informações necessárias do meio físico, 
auxiliando na consolidação de processos e metodologias 
que possam ser aplicados no planejamento e gestão, o que 
é fundamental para futuros diagnósticos que visem ao 
aproveitamento sustentável dessas regiões. 

2.  ÁREA DE ESTUDO 

A faixa litorânea do estado do Ceará possui uma extensão 
linear de 573 km, apresentando duas direções principais: 
ESE e NW, com traços avançados de retificação. As direções 
supracitadas só chegam a ser interrompidas por algumas pontas 
e promontórios, como, por exemplo, a ponta do Mucuripe 
na área de estudo. A paisagem é composta principalmente de 
praias arenosas, campos de dunas, estuários com manguezais, 
lagoas costeiras, falésias e tabuleiros (Campos & Polette, 
2003). 

Segundo os autores deste artigo, a zona costeira da área de 
estudo é representada por um empilhamento estratigráfico 
que compreende dois domínios geológicos: unidade basal e 
planície costeira. A unidade basal é constituída pela unidade 
litoestratigráfica Vulcânica-Alcalina, Terciária (Oligoceno-
Mioceno), representada pelo morro Caruru; e pela Formação 
Barreiras, Tércio-Quaternários (Mioceno-Pleistoceno), 
constituída pelos sedimentos dos Tabuleiros Pré-Litorâneos. A 
planície costeira compreende Depósito aluvial (Quaternário/
Pleistoceno); Depósitos litorâneos - Arenito de praia 
(Quaternário/Plioceno), Fluviolacustre, Paludial, Eólico e 
Marinho praial do Holoceno. Os sedimentos da planície 
costeira foram originados a partir de processos gravitacionais 
gerados por oscilações climáticas relacionadas às flutuações 
relativas do nível do mar ocorridas durante o Quaternário.

A planície costeira encontra-se em contato direto com 
as águas do oceano Atlântico sul. As ondas que banham a 
área apresentam um forte componente de leste com direções 
variando entre os quadrantes E-NE e E-SE, mantendo uma 
estreita relação com as direções predominantes dos ventos, os 
quais são responsáveis pela configuração das dunas litorâneas 
pretéritas e atuais. Segundo Albuquerque et al. (2006), 
a incidência de ondas ao longo da costa resulta em um 
componente residual e transporte preferencial de sedimentos 
na direção SE-NW. 

O clima da RMF, segundo a classificação de Koppen, 
é do tipo tropical chuvoso (Aw’), apresentando uma forte 
irregularidade pluviométrica no decorrer do ano. As chuvas 
se concentram em cerca de 90% no primeiro semestre do 
ano, tendo seu ápice nos meses de março a maio (INMET, 
2011).

As águas superficiais da área abrangem parte de três 
principais cursos fluviais formados pelos rios Pacoti, Cocó 
e Coaçu, que fazem parte da Bacia Metropolitana, definida 
pela SRH (Secretaria de Recursos Hídricos - Ceará, 2005). 
Esses rios têm suas nascentes em terrenos cristalinos. Segundo 
Ribeiro (2001), esses cursos de água estão classificados 

como intermitentes, com fluxo de escoamento no período 
chuvoso, esgotando parcialmente as lâminas d’água com o 
fim das precipitações. 

Na configuração atual da faixa litorânea entre as praias do 
Futuro e Porto das Dunas, todo o seu entorno está sujeito à 
atuação de agentes dinâmicos que podem induzir mudanças 
em curto prazo, entre eles destacam-se as ondas e marés, as 
correntes e os ventos.

 O vento é um dos agentes mais ativo, pois controla a 
formação de correntes costeiras e ondas, além do transporte 
de sedimentos para a formação dos depósitos eólicos de toda 
a zona costeira, pela deflação dos sedimentos do perfil praial. 
Segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia 
– FUNCEME, no que diz respeito ao regime de ventos, 
de fevereiro a abril, possuem uma velocidade média de 
3,7m/s, procedentes de nordeste, com menores intensidades 
detectadas no mês de março. Morais (1980) relatou que 
a partir de maio ocorre uma intensificação gradativa dos 
ventos, atingindo valores máximos no mês de setembro com 
7,2m/s, e maior intensidade, com média de 6,8 m/s, no 
período de agosto a novembro. 

Em relação às velocidades das correntes de vento na região 
pesquisada, observa-se que seguem um padrão inverso ao 
pluviométrico, apresentando velocidades baixas na estação 
de alta pluviosidade, meses de janeiro a junho, registrado 
nas alturas de 0,5m, valores entre 0,09 e 3,33m/s; 1,0m, 
velocidades variando de 1,23 a 7,22m/s; e 2,0m, na ordem 
de 1,34 a 6,96m/s. Enquanto na estação de estiagem, meses 
de julho a dezembro, obtendo-se as mais altas velocidades, 
sendo notado nas alturas de 0,5m, valores entre 1,38 e 
6,82m/s, a 1,0m, leituras de 2,60 a 10,0m/s, e a 2,0m, 3,39 
a 12,4m/s.

Maia (1998) verificou através de flutuadores que a 
velocidade das correntes próximas à linha de costa de Fortaleza 
variou de 0,24 e 0,3m/s, e normal à costa velocidades entre 
0,23 e 0,58m/s. Segundo os registros analógicos mensais do 
marégrafo instalado no Porto do Mucuripe, entre 2010-2011 
a amplitude máxima da maré foi de 3,1m, na maré de sizígia 
de setembro/2010 e 3,0m em setembro/2011, enquanto 
a amplitude mínima de 2,3m ocorreu na quadratura de 
janeiro/2010 e 2,4m em janeiro/2011 (DHN, 2010-2011). 
O regime de maré é definido como do tipo semidiurno, com 
duas preamares e duas baixa-mares, em um dia lunar (24h 
e 50min), com amplitude de maré na faixa de 2,0 a 4,0m, 
classificada como mesomaré. 

As observações de campo tomadas entre agosto de 2010 
e agosto de 2011, mostraram que a altura significativa das 
ondas variou de 0,2 a 1,2m, valor médio de 1,03m, com 
ondas incidindo obliquamente à costa, ângulo variando de 
40º a 80º, provenientes preferencialmente de NE. O período 
médio das ondas foi de 7,87s.

A figura 1 apresenta os setores contemplados pela 
pesquisa desenvolvida. Foram selecionadas quatro áreas, 
sendo estas: a) praia Porto das Dunas (Beach Park), no 
município de Aquiraz, até a desembocadura do rio Pacoti; b) 
desembocadura do rio Pacoti – COFECO (Colônia de Férias 
da Companhia Energética do Ceará) - Praia da Abreulândia; 
c) Praia da Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó; e 
e) desembocadura do rio Cocó - Praia do Futuro.
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regiões, o nível de resolução das imagens e fotografias aéreas 
disponíveis.

Em alguns casos, foram estudadas regiões que correspondem 
a uma curta escala temporal, devido à ausência de fotografias 
aéreas que delimitassem, com nível de acuidade necessária, a 
linha de costa.

Todas essas áreas foram escolhidas tomando por base o 
histórico da ocupação urbana acelerada e de forma desordenada 
nessas regiões nas últimas décadas.

Para um melhor embasamento dos resultados apresentados, 
criou-se um banco de dados com a sistematização das 
informações e dados coletados em campo, gerados em 
laboratório e conjugados com as metodologias de Dal Cin & 
Simeoni (1994), Mallmann (2008), Mazzer (2007) e Castilhos 
(1995), efetuando-se uma análise preliminar para caracterizar 
os setores pesquisados quanto aos riscos e vulnerabilidade à 
erosão costeira, morfodinâmica, ocupação antrópica, extensão, 
entre outros (Tabela 1).

3.1. Processamento Digital de Imagens

As imagens de satélite em meio digital possuem dados 
acerca de corpos físicos contidos sobre a superfície terrestre, 
que podem ser identificados por intermédio do processo de 
classificação. Esse processo baseia-se na distinção de diferentes 
alvos que possuem comportamentos espectrais diferenciados, 
que permitem a sua identificação. A classificação digital 
de imagens associa cada pixel a uma determinada feição 
terrestre, obtendo-se como resultado a identificação e extração 
de informações da área desejada, sendo indispensável em 
qualquer projeto de classificação e mapeamento envolvendo 
informações obtidas por meio de sensoriamento remoto 
(Farias, 2006). 

Figura 1. Mapa de localização dos trechos de aplicação do DSAS 
(Sistema de Análise Digital da Linha de Costa).
Figure 1. Location map of application sections of DSAS ((Digital 
Shoreline Analysis System).

Setor Extensão 
(km)

Orientação Exposição Fisiografia e 
Geomorfologia

Sistemas associados Tipo 
Morfodinâmico

Ocupação 
Antrópica

SETOR 1
Praia Porto das Dunas 
(Beach Park) – Foz do 
Rio Pacoti

2,5 SE – NW Alta Orla exposta

Campo de dunas, foz 
do rio Pacoti e cordão 

de
beachrocks próximo à 

foz e  em alguns pontos  
isolados

Dissipativo / 
Intermediário Alta a 

ausente

SETOR 2
Foz do Rio Pacoti – 
COFECO – Praia da 
Abreulândia 

3,2 SE – NW Alta-
Média Orla exposta 

Foz do rio Pacoti, 
campo de dunas e 

cordão de
beachrocks próximo à 

foz

Dissipativo / 
Intermediário Média a 

ausente

SETOR 3
Praia da Abreulândia – 
Foz do Rio Cocó

3,2 SE – NW Alta-
Média Orla exposta

Foz do rio Cocó, 
complexo de dunas e 

cordão de
beachrocks próximo à 

foz 

Dissipativo/
Intermediário

Média a 
ausente

SETOR 4
Foz do Rio Cocó – Praia 
do Futuro

6,2 SE – NW Alta Orla exposta

Foz do rio Cocó, campo 
de dunas e cordão de
beachrocks próximo à 

foz

Dissipativo/
Intermediário(por 
vezes, aproxima-
se do refletivo)

Alta

Tabela 1. Características dos setores que compõem a área pesquisada (* segundo Dal Cin & Simeoni (1994), Mallmann (2008), Mazzer 
(2007) e Castilhos (1995).
Table 1. Characteristics of the sectors that comprise the surveyed area (* according Dal Cin & Simeoni (1994), Mallmann (2008), Mazzer 
(2007) and Castilhos (1995).

3.  MATERIAL E MÉTODOS

A análise destas áreas foi efetuada utilizando técnicas 
de geoprocessamento, considerando, na escolha dessas 
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O estudo da evolução da linha de costa no litoral leste de 
Fortaleza constou de informações extraídas por interpretações 
de imagens de sensores remotos e fotografias aéreas obtidas 
junto ao banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e à Diretoria do Serviço Geológico (DSG) 
do Ministério do Exército do Brasil. Foram utilizadas imagens 
do satélite Quickbird (Figura 2), com resolução espacial de 
0,61 metros, adquiridas pelo satélite nos dias 15 de setembro 
de 2003 e 31 de outubro de 2008. As fotografias aéreas em 
preto e branco são datadas de 1972, com escala de 1:8.000, 
e ortofotocartas de 2010, escala de 1:2.000. 

Segundo Muehe (2011), é adequado considerar como 
linha de costa os contatos morfológicos identificáveis no 
campo e em imagens, como por exemplo, a escarpa da pós-
praia em contato com a retroterra ou a base da duna frontal, 
como referência para o estabelecimento da largura de faixas 
de não edificação, principalmente quando a variabilidade 
morfodinâmica das áreas analisadas for pequena. A definição 
de linha de costa nas fotos, aerofotos e imagens utilizadas 
adota o critério de linha de preamar média (LPM), a qual 
é determinada pela linha de sedimentos secos/sedimentos 
molhados. De acordo com Crowell et al. (1991), Anders & 
Byrnes (1991) e Leatherman (2003), a LPM representa uma 
boa opção como indicador da linha de costa, por representar 
melhor as posições de máximas variações durante o dia 
da obtenção da aerofoto, minimizando erros de variações 
diurnas (Figura 4). 

Desse modo, as linhas de costa foram delimitadas 
através de um processo de vetorização, visando a quantificar 
variações dinâmicas e auxiliar na consolidação de uma 
metodologia de análise, a partir de uma série multitemporal 
de dados remotos em ambiente de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG). 

3.3. Aplicação do DSAS (Digital Shoreline Analysis 
System)

A integração dos dados georreferenciados, a partir das 
imagens de satélite e fotografias aéreas, utilizando software 
ArcGIS 10.01, proporcionou o cálculo das taxas de avanço e 
recuo da linha de costa na área de trabalho, entre os anos de 
1972 e 2010. 

As taxas referidas foram obtidas utlilizando o DSAS 

1 - ARC GIS 10.0. (2010) - Software teaching lab pak arcinfo 10. Sistema 
Microsoft Windows 2000, XP 32 e 64 bits e 2003: Arc Editor – ESRI. 
Versão 10.0, idioma: pt. CD-ROM.

Figura 2. Imagem quickbird, ano 2008, destacando a desembocadura 
do Rio Pacoti e a Praia do Beach Park.
Figure 2. Quickbird image 2008, highlighting the mouth of the Pacoti 
river and Beach Park.

Em estudos que envolvem análise multitemporal de 
qualquer ambiente na superfície terrestre, fotografias áreas 
antigas (Figura 3) se tornam ferramenta muito importante, 
pois, além de suprirem a falta de imagens de satélite de 
décadas passadas, são adquiridas em escalas espaciais de semi-
precisão à precisão, o que torna o trabalho mais confiável, e 
representam uma forma rápida e relativamente econômica 
para a  obtenção de informações fundamentais para o 
planejamento e gerenciamento ambiental. 

3.2. Delimitação da Linha de Costa

O conceito de linha de costa é extremamente amplo, 
embora sob o ponto de vista físico a linha de costa 
corresponda, essencialmente, à linha de interface entre a 
terra e a água. Devemos entender a linha de costa como 
um limite móvel, cuja posição espacial é variável a todas as 
escalas temporais. Os critérios que a definem devem por isso 
ser rigorosos, de forma a tornar comparáveis os resultados 
obtidos. Naturalmente que, consoante o tipo de costa em 
estudo, esta mobilidade pode traduzir-se em movimentos 
de apenas alguns milímetros por ano ou serem da ordem 
de vários metros. Deve-se ponderar por isso qual o proxy 
(referência) mais adequado, tendo em conta, naturalmente, 
o rigor posicional pretendido (Oliveira, 2005). 

Figura 3. Fotografias aéreas de 1972 com destaque na 
desembocadura do Rio Cocó.
Figure 3. Aerial photographs from 1972 highlighting the mouth of 
the Cocó river.
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versão 4.2 (Thieler et al., 2009), que consta de uma aplicação 
gratuita de software que funciona dentro da Environmental 
Systems Research Institute (ESRI) software Sistema de 
Informação Geográfica (ArcGIS). Ele calcula as estatísticas 
de taxa de mudança para uma série temporal de dados 
vetoriais da linha de costa. Os dados de entrada DSAS são 
gerados dentro de um geodatabase, que também serve como 
local de armazenamento para a classe de recurso do software 
gerando transects e tabelas relacionadas com os resultados 

estatísticos. É exigido também que os dados sejam gerados 
em unidades de metro de um sistema de coordenadas 
projetadas, UTM (Universal Transversa of Mercator). Para 
este trabalho foi utilzado o datum horizontal SAD 69 na 
Zona 24 Sul UTM. 

O DSAS utiliza-se de vários métodos estatísticos para 
realizar o cálculo da variação das taxas de recuo e avanço da 
linha de costa. Os métodos se baseam nas diferenças entre 
as posições da linha de costa ao longo do tempo. As taxas 
relatadas são expressadas em metros de mudança ao longo 
dos transects por ano. Os dois métodos estatísticos utilizados 
neste trabalho foram o EPR (End Point Rate) e o LRR 
(Linear Regression Rate). Cada método possui seu princípio 
para calcular as taxas de mudança da linha de costa.

O método EPR faz os cálculos de variação dividindo a 
distância do movimento pelo tempo decorrido entre a linha 
(shoreline) mais antiga e a mais atual (Thieler et. al., 2009).  
Ou seja, é uma relação espaço e tempo, onde é medida a 
distância em metros entre as duas linhas, que em seguida 
é dividida pelo intervalo de tempo existente entre as duas 
linhas, a antiga e a nova, tendo assim um produto com 
unidade em m/ano. A maior vantagem do método EPR é 
sua facilidade da computação e exigência mínima de dados. 
Bastam apenas duas linhas para que seja efetuado o cálculo 
das taxas de variação. A desvantagem principal existe, 
quando mais de duas linhas são usadas, pois as informações 
existentes nas outras linhas não são consideradas. Porém, isso 
não descaracteriza os resultados.

O método LRR calcula as taxas de recuo e avanço através 
da regressão linear simples, considerando, para a realização do 
cálculo, os desvios existentes ao longo de cada linha de costa. 
A vantagem do método é que ele utiliza todos os transects 
para efeito de cálculo, utlizando-se de conceitos estatísticos.

Para cada região/setor pesquisado foram gerados e 
enumerados transectos paralelos entre si, com comprimentos 
e espaçamentos variados, traçados perpendicularmente a 
partir de uma linha de base offshore, utilizando-se imagens 
de satélite e/ou fotografias aéreas (Tabela 2).

Figura 4. Delimitação da linha de costa em 2010, representada 
pelo tracejado, para um trecho da desembocadura do Rio Cocó, 
ortofotocarta 2010.
Figure 4. Delineation of the shoreline in 2010, represented by dashed, 
for a part of the mouth of the Cocó river, ortophotomap 2010.

Região Imagens/ 
Fotografias 

aéreas

Resolução(m)/ 
Escala

Data Nº de 
transectos

Espaçamento
(m)

Comp. 
dos 

transectos
(m)

Comp. 
da região 
analisada

(km)

Período 
Analisado 
(anos) / 
Método

SETOR 1
Praia Porto das Dunas (Beach Park) 
– Foz do Rio Pacoti

QUICKBIRD
QUICKBIRD

0,61
0,61

15/09/2003
31/10/2008

48 50 145 2,5 5 / EPR1

SETOR 2
Foz do Rio Pacoti – COFECO – 
Praia da Abreulândia 

QUICKBIRD
Ortofotocartas

0,61
1:2.000

15/09/2003
2010

64 50 100 3,2  7 / EPR1

SETOR 3
Praia da Abreulândia – Foz do Rio 
Cocó

Fotografia
QUICKBIRD
Otofotocartas

1: 8.000
0,61

1:2.000

1972
15/09/2003

2010

31 75 100 3,2 38 / EPR1 
e LRR2

SETOR 4
Foz do Rio Cocó – Praia do Futuro

Fotografia
QUICKBIRD
Otofotocartas

1: 8.000
0,61

1:2.000

1972
15/09/2003

2010

61 100 220 6,2 38 / EPR1 
e LRR2

Tabela 2. Material e informações utilizadas para as análises em cada região/setor pesquisado.
Table 2. Materials and information used for the analyzes in each region/sector researched.

1Taxa do Ponto de Extremidade (EPR) / 2Regressão Linear Simples (LRR).
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Foram calculadas a variação em distância entre as posições 
de linha de costa, bem como as taxas anuais de variação da 
linha de costa para cada transecto em quatro períodos de 
tempo: 1972-2010 e 1972-2003, representando escalas 
interdecadais, 2003-2008 e 2003-2010, correspondendo às 
escalas interanuais, variando entre os setores estudados, em 
virtude do nível de resolução das imagens e fotografias aéreas 
disponíveis.

4.  RESULTADOS

Na expressão dos resultados, as variações negativas e 
positivas da linha de costa correspondem, respectivamente, 
aos deslocamentos da linha de costa no sentido do continente 
e do oceano. Os resultados apresentados referem-se aos 
setores/segmentos praiais.

A seguir, para cada uma das praias, são apresentados 
os resultados das análises de variações médias da linha de 
costa e de extensão da faixa praial de cada setor, nas escalas 
interdecadal e interanual, bem como os resultados das 

variações transversais para cada segmento e o erro padrão 
(Tabelas 3 e 4).

4.1  Análise da Região Costeira entre a Praia Porto das 
Dunas (Beach Park) e a Desembocadura do Rio 
Pacoti (Setor 1)

A faixa praial deste setor é uma típica orla exposta, que 
se estende por 2,5m, em orientação SE-NW. Seu estado 
morfodinâmico é dissipativo a intermediário, apresentando 
grau alto de exposição às ondas e nível de ocupação variando 
de alto a nulo (Tabela 1). Na escala interanual, em todos 
os transectos pode ser evidenciado um caráter erosivo entre 
Setembro de 2003 e Outubro de 2008, indicado através de 
uma média geral de recuo na ordem de -3,53m/ano (±1,09), 
com valores mínimos de -6,03m/ano e máximo de -1,02m/
ano, segundo o método EPR (Tabela 3, Figuras 5 e 6). 

Para o trecho estudado, foi observado que, para o 
intervalo de 5 anos, a linha de costa recuou, em média, 
-17,65m (±5,43) em direção ao continente, entretanto, sem 

 Taxa de Variação (m/ano)

Setor

Nº de 
Transectos

Período 
1972-2010

Período 
1972-2003

Período
 2003-2008

Período
 2003-2010

μ         σ     
Min/Max

μ         σ     
Min/Max

μ         σ     
Min/Max

μ         σ      
Min/Max

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 
Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - -

-3,53  ±1,09 
-6,03/-1,02 -

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO - 
Praia da Abreulândia 64 - - -

-0,31   ±0,94 
-3,63/1,78

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 
Rio Cocó 31

-0,07   ±0,11  
-0,33/0,13

0,05   ±0,15   
-0,19/0,29 -

-0,59   ±0,58 
-2,25/0,35   

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó - Praia do 
Futuro 61

 1,43    ±0,58  
0,23/3,09   

1,49    ±0,61  
0,24/3,26 -

1,02    ±1,86  
-3,96/3,59   

  Variação da Linha de Costa (m) - Recuo (-) Avanço (+)  

Setor 

Nº de 
Transectos

Período 
1972-2010

Período 
1972-2003

Período 
2003-2008

Período 
2003-2010

 μ             σ          μ             σ          μ             σ          μ             σ          

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 
Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - -

  -17,67      
±5,43         -

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO - 
Praia da Abreulândia 64 - - -

  -2,18        
±6,56         

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 
Rio Cocó 31

 -2,59        
±4.07           1,53      ±4.61         -

  -4,12      
±4,09         

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó - Praia do 
Futuro 61

  54,33        
±22.12         

  46,14      
±19.00         -

  25,11       
±13,05         

Tabela 3. Dados gerais de variação da linha de costa expressos em taxas anuais e variação longitudinal ao longo 
dos perfis, por praias e de forma geral (μ- valor médio; σ- desvio padrão; Mín./Máx- valores mínimos e máximos, 
respectivamente; valores positivos indicam deposição e negativos erosão).
Table 3. General data of the variation shoreline expressed as annual rates and variation along the longitudinal profiles 
for beaches and in general. (μ-average value, σ = standard deviation; Mín./Máx- minimum and maximum values  , 
respectively, positive values   indicate deposition and negative erosion).
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provocar prejuízos significativos para a população local e 
para os proprietários de comércios e casas de veraneio. Logo, 
a partir dos resultados obtidos, é possível definir o estágio 
erosivo da praia Porto das Dunas como pouco crítico frente 
às tendências evolutivas de recuo. 

Essa área é caracterizada por uma faixa contínua com zona 
de estirâncio reduzida e ausência de pós-praia pontualmente, 
praticamente retilínea, com exceção de alguns cordões 
descontínuos de arenitos de praia (beachrocks) presentes na 
desembocadura do rio Pacoti à sotamar. A região da alta 
praia possuía um processo de transporte sedimentar bastante 
intenso, porém, nas quatro últimas décadas vem sendo 
barrado em grande parte por empreendimentos (sofisticada 
infraestrutura turística com hotéis, pousadas, resorts, clubes 
de golfe, bares, restaurantes e um aglomerado de condomínios 
residenciais), os quais ocupam regiões importantes para 
a dinâmica dessa área, inclusive a planície de deflação, 
culminando com processos erosivos.  Esses processos foram 
observados in loco e analisados por meio de perfis praiais 
desenvolvidos perpendicularmente à linha de costa, além 
do monitoramento eólico realizado com armadilhas de 
sedimentos instaladas nas zonas de pós-praia e de estirâncio, 
durante o período da pesquisa e, posteriormente, comparados 
com pesquisas pretéritas desenvolvidas neste setor e em áreas 
adjacentes, demonstrando o déficit sedimentar. 

Os dados corroboram com os estudos desenvolvidos 
por Oliveira e Meireles (2010) na Prainha, à barlamar da 
praia Porto das Dunas, nos quais verificaram que o volume 

sedimentar entre os meses de janeiro a março de 2008 a 
deposição foi de 59,92m3, enquanto que no mês de maio 
houve uma perda de 44,18m3, ou seja, o balanço sedimentar 
foi deficitário em 50,50m3. No segundo semestre é novamente 
depositado com menor retirada no mês de novembro em um 
déficit de 12,54m3. Comparando aos meses entre janeiro e 
março de 2009 o balanço sedimentar foi de um acréscimo de 
47,39m3, menor que em 2009.

O transporte eólico potencial calculado para a região de 
Fortaleza - a partir dos dados climatológicos e considerando 
que nos dias com precipitação significativa não existe 
transporte, apresentam taxas médias de 59 e 51m3/m.ano, 
respectivamente para as regiões de Iguape, à jusante da área 
pesquisada e Fortaleza. Estas taxas foram definidas para as 
zonas de dunas, onde existe uma grande disponibilidade de 
material com condições adequadas à mobilização eólica; no 
caso dos perfis de praia, a disponibilidade não é a mesma, e 
observa-se em geral que o transporte eólico ocorre durante 
6 horas por dia, associado às condições de maré vazante, 
sendo a magnitude da ordem de 15% a 20% do transporte 
potencial (Meireles & Maia, 2003).

A dinâmica dos sedimentos, impulsionada pelas correntes 
de deriva litorânea, movimenta as areias preferencialmente 
de leste para oeste. Durante as marés baixas, esses sedimentos 
ficam expostos à ação dos ventos (erosão e transporte 
eólico) que, dependendo da velocidade, volume de areia 
e conformação da linha de costa, originam os campos de 
dunas móveis. 

Erro Padrão de Cada Trecho Calculado para a Taxa de Variação (m/ano)

Setor Nº de 
Transectos

Período
 1972-2010

Período
 1972-2003

Período
 2003-2008

Período
 2003-2010

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 
Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - - 0,16 -

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO 
- Praia da Abreulândia 64 - - - 0,12

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 
Rio Cocó 31 0,02 0,03 - 0,10

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó - Praia do 
Futuro 61 0,07 0,08 - 0,24

  Erro Padrão de Cada Trecho Calculado para Variação da Linha de Costa (m)

Trecho Nº de 
Transectos

Período 
1972-2010

Período 
1972-2003

Período 
2003-2008

Período 
2003-2010

SETOR 1 - Praia Porto das Dunas (Beach 
Park) - Foz do Rio Pacoti 48 - - 0,78 -

SETOR 2 - Foz do Rio Pacoti - COFECO 
- Praia da Abreulândia 64 - - - 0,82

SETOR 3- Praia da Abreulândia - Foz do 
Rio Cocó 31 0,73 0,83 - 0,73

SETOR 4 - Foz do Rio Cocó - Praia do 
Futuro 61 2,83 2,43 - 1,67

Tabela 4. Erro padrão de cada trecho calculado para a taxa de variação (m/a) e para a variação da linha de costa (m).
Table 4. Standard error of each calculated part for the rate of change (m/a) and for variation shoreline (m).
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A região vem, ainda, apresentando um acelerado e 
desordenado crescimento urbano sobre o complexo de 
dunas (móveis, fixas e semifixas), descaracterizando sua 
morfologia e, principalmente, maximizando o impedimento 
do transporte de sedimentos provenientes da plataforma 
continental interna e da zona de estirâncio, fontes 
alimentadoras desses depósitos eólicos. A migração dessas 
dunas atinge o estuário inferior do rio Pacoti, constituindo 
uma fonte supridora da deriva litorânea através da dinâmica 
estuarina, processo que também vem sendo reduzido em 
razão da presença de estruturas antrópicas em seu curso e 
margens. Essa dinâmica costeira possivelmente representa, 
atualmente, a principal fonte de sedimentos, reguladora dos 
processos morfogenéticos e alimentadora do perfil de praia, 
controlando o incremento de eventos erosivos.

Desta forma, é de extrema importância planejar o 
ordenamento territorial dessa região litorânea, em virtude de 
suas condições ecodinâmicas instáveis e sua vulnerabilidade, 
no intuito de prevenir a intensificação da erosão em toda 
a praia. Assim, empreendimentos turístico-hoteleiros, 
condomínios habitacionais e comerciais, atividades 
extrativistas, mineração não controlada, loteamentos 
desordenados nas altas praias e implantações viárias nos 
complexos de dunas devem ser evitados. É necessário 
um controle dessa ocupação e a manutenção dos perfis, 
principalmente os próximos a ocupações em ambientes que 
deveriam ser de proteção, preservando o equilíbrio dinâmico 
costeiro, e não dificultando a remobilização de areias pela 
ação eólica nos intervalos de preamar e baixamar.

Figura 5. Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira 
entre a praia Porto das Dunas até a margem direita do rio Pacoti 
(Quickbird, 2003). A numeração indica cada transecto.
Figure 5. Implementation of DSAS tool on the coastal zone between the 
Porto das Dunas beach to the right margin of Pacoti river (Quickbird, 
2003). The numbering indicates each transect.

Figura 6. Taxas de variação da linha de costa - Praia Porto das Dunas até a desembocadura do rio Pacoti (valores negativos indicam erosão).
Figure 6. Rates of change of the shoreline – Porto das Dunas beach to mouth of Pacoti river  (negative  values indicate erosion).
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4.2  Análise da Região Costeira entre a Desembocadura 
do Rio Pacoti, COFECO e a Praia da Abreulândia 
(Setor 2)

O setor entre a desembocadura do rio Pacoti, COFECO 
e a praia da Abreulândia apresenta-se exposto às ondas, com 
cerca de 3,2km e orientação SE-NW (Tabela 1). Seu estágio 
morfodinâmico varia entre intermediário e dissipativo. A 
variação interanual (2003-2010), segundo o método ERP, 
apresentou taxa de -0,31m/ano (±0,94) e um recuo médio 
de -2,18m (±6,56) em 7 anos (Tabela 3). 

As figuras 7 e 8 mostram que a região apresenta expressivos 
índices de erosão ao longo do trecho estudado, com valores 
mínimos de -3,63m/ano, com tendências máximas pontuais 
de deposição (+1,78m/ano).

Considerando a importância do sistema de drenagem 
do rio Pacoti nos processos costeiros, sua característica 
exorréica e de regime de escoamento intermitente sazonal, 
observa-se as planícies flúvio-marinhas e ecossistemas de 
manguezais pouco desenvolvidos. Ressalta-se que o médio 
curso e alto curso desse rio estão inseridos em um núcleo de 
semiaridez, o caudal é reduzido e controlado por um número 
significativo de barragens construídas para abastecimento. 
Segundo Morais et al. (2006), os efeitos na zona costeira 
podem ser observados na diminuição da função do espigão 
hidráulico, aceleração dos processos morfodinâmicos na 
foz, ampliação das áreas de influência longitudinal da maré 
salina, hipersalinização sazonal e diminuição do aporte de 
sedimentos argilo-siltosos na planície flúvio-marinha.

Meireles e Maia (2003) verificaram nestes ambientes 
que as taxas potenciais de material transportado por arraste 
de fundo, calculadas para o rio Pacoti durante um ano de 
grande vazão, mostram que este estuário aporta para a deriva 
litorânea entre 21.000 e 31.000m3/ano de sedimentos, 
com tamanho equivalente ao material presente na praia. 

Figura 7. Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira entre 
a desembocadura do rio Pacoti – COFECO – praia da Abreulândia 
(Quickbird, 2003). A numeração indica cada transecto.
Figure 7. Implementation of DSAS tool on the coastal zone between 
the mouth of Pacoti river to Abreulândia beach (Quickbird, 2003). 
The numbering indicates each transect.

Figura 8. Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a desembocadura do Rio Pacoti -COFECO - Praia da Abreulândia 
–(valores negativos indicam erosão). 
Figure 8. Rates of change of the shoreline – mouth of Pacoti river to Abreulândia beach (negative values indicate erosion).
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A distribuição do transporte de fundo ao longo do ano é 
bastante irregular, com o aporte concentrado totalmente no 
primeiro semestre, quando as vazões são mais importantes. 
No segundo semestre, com a diminuição da vazão, os aportes 
para a praia são muito pequenos, com valores negativos 
nos meses de agosto a setembro, o que faz que o balanço 
sedimentar para este período seja nulo, sendo inclusive 
negativo nos anos com menores precipitações, quando o 
estuário funciona como uma armadilha de sedimentos. Ainda 
segundo esses autores, o transporte de material em suspensão 
apresenta uma variação sazonal, com valores positivos e 
de maior magnitude no primeiro semestre (17.782m3) e 
negativos no segundo (1.342m3), produzindo um balanço 
anual positivo da ordem de 16.000m3. 

Esta região encontra-se a jusante (em termos de deriva) 
da desembocadura do rio Pacoti e a variação da linha de costa 
está, também, fortemente associada aos fatores já descritos no 
item 4.1, além da redução do aporte de sedimentos eólicos 
provenientes dos campos de dunas do Porto das Dunas à 
barlamar. Entretanto, quando as dunas móveis avançam para 
o interior do continente e alcançam a margem direita do 
estuário, são novamente transportadas para a faixa de praia.

Observou-se durante o período monitorado que, através 
da ação das marés e do processo de refração de ondas ocorre 
a formação de barras arenosas no leito do rio, assoreando e 
modificando a configuração do canal principal, e flechas na 
desembocadura do rio Pacoti  (Figura 9).

Ressalta-se que durante o período de 7 anos a erosão 
média foi de -2,18m, uma caracterização não muito expressiva 

ativamente da dinâmica praial, relacionadas aos depósitos 
eólicos (dunas e faixa praial), margem direita dos estuários, 
deverão ser preservadas, de modo a manterem um contínuo 
fluxo de sedimentos na direção da linha de praia. Esse processo 
representa uma das principais medidas de planejamento e 
gestão da zona costeira para o setor.

4.3. Análise da Região Costeira entre a Praia da Abreulândia 
e a Desembocadura do Rio Cocó (Setor 3) 

Essa região possui uma linha de costa com orientação 
SE-NW, com cerca de 3,2km de extensão. Apresenta estágio 
morfodinâmico entre dissipativo e intermediário, com 
exposição variando de alta a média (Tabela 1). Encontra-se 
inserida a jusante da desembocadura do rio Pacoti e a montante 
da foz do rio Cocó (Figuras 10 e 11), entre um complexo 
de dunas que vem sendo, historicamente, juntamente com 
as praias da Abreulândia e Sabiaguaba, atingidas por um 
processo de urbanização da orla, acarretando destruição das 
dunas por impermeabilização e retirada de areias (mineração) 
para a construção civil, porém com uma intensidade mais 
lenta comparativamente aos setores 1 e 2. 

Figura 9. Desembocadura do rio Pacoti. Fonte: Meireles e Maia (2003).
Figure 9. Mouth of Pacoti river.

para o tempo considerado. Esse fato pode estar associado ao 
cordão descontínuo de arenitos de praia que está disposto 
paralelamente à costa, localizados principalmente junto à 
desembocadura do rio Pacoti, diminuindo o poder erosivo 
das ondas incidentes. Observou-se, ainda, que a ocupação das 
zonas de pós-praia é menos intensa em relação ao setor 1.

Neste caso verificou-se que o valor do desvio padrão é 
três vezes superior à média, denotando-se que o pequeno 
intervalo de tempo utilizado reflete uma influência maior 
das variações sazonais dos dados. 

As áreas geradoras de sedimentos que participam 

Figura 10. Aplicação da ferramenta DSAS da região costeira 
entre a praia da Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó 
(Quickbird, 2003). A numeração indica cada transecto.
Figure 10. Implementation of DSAS tool on the coastal zone between 
the Abreulândia beach to the mouth of Cocó river (Quickbird, 2003). 
The numbering indicates each transect.
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A tendência erosional foi detectada, conforme indicado 
através dos resultados obtidos (Tabela 3). A taxa média de 
variação da linha de costa em escala interdecadal foi de 
0,05m/a (±0,15) para o período 1972-2003 e -0,07m/a 
(±0,11) entre 1972 e 2010, com os valores mínimos e 
máximos de: -0,19/0,29 e -0,33/0,13, para os respectivos 
períodos. Na escala interanual a taxa média foi de -0,59m/a 
(±0,58), entre 2003 e 2010, mínimo de -2,25 e máximo 
de +0,35, com um recuo médio de -4,12m (±4,09). Essa 
região também apresentou sensíveis índices de progradação, 
pontuais, principalmente no período entre 1972 e 2003, 
com uma acresção de +1,53m (±4,61), possivelmente, 
relacionados à presença do cordão descontínuo dos arenitos 
de praias (beachrocks), com extensão e largura bem mais 
representativa neste setor, impedindo o ataque direto das 
ondas sobre a linha de costa (Figura 11). Para o período de 
38 anos o recuo foi da ordem de -2,59 (±4,07).

As bacias dos rios Pacoti (barlamar), e Cocó (sotamar) 
não foram suficientemente estudadas para compreensão 
dos fatores que influenciam no transporte de sedimentos. 
A grosso modo, o processo de erosão pode estar associado, 
conjuntamente, a um reflexo da redução das vazões da 
bacia hidrográfica do Pacoti para a região estuarina, em 
consequência dos barramentos artificiais presentes ao longo 
do seu percurso, além da redução do aporte de sedimentos dos 
depósitos eólicos na zona estuarina, causado pela redução da 
mobilidade das areias, consequência da instalação acelerada e 
desordenada de inúmeras estruturas antrópicas na alta praia 
e campos de dunas localizados nos setores 1 e 2 a barlamar. 
Porém, observou-se que a mobilidade das desembocaduras 
dos rios supracitados contribui para elevar o desvio padrão, 
já que está sujeita às variações sazonais da vazão, além das 
promovidas pelo mar. 

O padrão de transportes de sedimentos se dá em função 
da energia disponível nos corpos d’água, a redução dos picos 
de cheias proporcionados pelos reservatórios (barramentos) 

reduz a energia disponível, assim, o transporte de sedimentos 
que antes era realizado em pulsos, quando as cheias 
ocorriam, encontra um obstáculo nas baixas velocidades dos 
reservatórios, esse fato produz um depósito de sedimentos na 
entrada dos reservatórios proporcionando um desequilíbrio 
na dinâmica costeira que causa erosão (Meireles & Maia, 
2003).

Este setor apresenta características da dinâmica costeira 
semelhantes ao setor 2. Porém, atividades não planejadas 
podem modificar a dinâmica de transporte e morfologia das 
dunas. A fixação artificial, exploração mineral, desvio dos 
corpos dunares e retirada das areias para amenizar os impactos 
de avanço sobre vias de acesso, loteamentos e áreas agrícolas, 
poderão acelerar a movimentação, incrementar riscos de 
soterramento e acelerar a erosão costeira. Acompanhar a 
migração das dunas móveis é fundamental para aplicação 
de medidas de planejamento, gestão e normatização das 
diversas atividades socioeconômicas existentes e a serem 
desenvolvidas. 

4.4. Análise da Região Costeira entre a Desembocadura 
do Rio Cocó até a Praia do Futuro Setor 4) 

Esta região costeira caracteriza-se como uma orla exposta, 
que se estende por 6,2km com orientação SE-NW. Seu 
estado morfodinâmico varia de dissipativo a intermediário, 
em alguns locais aproxima-se do refletivo, apresentando alto 
grau de exposição às ondas e nível alto de ocupação antrópica 
(Tabela 1).

Pode ser evidenciada uma tendência generalizada de 
progradação de linha de costa com média de 1,49m/a 
(±0,61) e 1,43m/ano (±0,58) para os períodos interdecadais 
analisados; a progradação mostrou-se bastante significativa, 
54,44m (±22,12) e 46,14m (±19,00), para o período de 38 
anos e 31 anos, respectivamente. Na escala interanual a taxa 
de variação foi de 1,02m/a (±1,86), apresentando mínimo 
de -3,96 e máximo de +3,59; a variação da linha de costa 

Figura 11. Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a praia da Abreulândia até a desembocadura do rio Cocó (valores 
negativos indicam erosão).
Figure 11. Rates of change of the shoreline – Abreulândia beach to mouth of Cocó river (negative values indicate erosion).
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apresentou uma progradação na ordem de 25,11m em 7 anos, 
com desvio padrão de ±13,05 (Tabela 3, Figuras 12 e 13).  

O desvio padrão nesta célula mostra-se bastante 
representativo nas duas escalas, expressando significativa 
mobilidade da linha de costa ao longo dos perfis. Esse 
processo está possivelmente associado aos principais agentes 
dinâmicos atuantes nessa orla exposta, na direção E-W, e 
com orientação normal à direção de maior incidência da ação 
dominante dos ventos e das ondas. A presença do espigão 
do Titanzinho, localizado na porção terminal da Praia do 
Futuro, impede a continuidade do transporte de sedimentos 
pela deriva litorânea e acarreta o engordamento da praia.  

Os maiores índices de deposição para o trecho estudado 
foram de +3,14 m/ano, obtido através do método LRR, 
seguido de +3,09m/ano para o método EPR, o que evidencia 
um forte caráter deposicional nos dois métodos adotados 
(Figura 13).

De acordo com Albuquerque (2008) em seus estudos na 
Praia do Futuro, entre setembro de 2004 e julho de 2007, 
foram observadas variações significativas dos sedimentos na 
face de praia e na zona de surfe. A região mais próxima à foz 
do rio Cocó é caracterizada por sedimentos grossos a finos 
(polimodais), com estágio morfodinâmico caracterizado 
como intermediário de baixa-mar, com tendências ao 
estágio refletivo e declividade variando entre 3,8º e 4,7º; a 
região central apresenta sedimentos bimodais do tipo areia 
média, enquadrou-se no estágio morfodinâmico terraço 
de baixa-mar, resultando na formação de bancos arenosos, 
assumindo um padrão dissipativo na baixa-mar e refletivo na 
preamar e declividade variando de 1,9º a 2,7º; e por último, 
a região próxima ao espigão do Titanzinho apresenta, 
predominantemente, sedimentos unimodais do tipo areia 
fina, de caráter mais dissipativo e declividade da face de praia 
com baixos valores (entre 0,3º e 1,4º). Segundo o autor, os 

Figura 12. Aplicação da ferramenta DSAS para a região costeira 
entre a desembocadura do rio Cocó até a Praia do Futuro 
(Quickbird, 2003). A numeração indica cada transecto.
Figure 12. Implementation of DSAS tool on the coastal zone between 
Cocó´s river mouth to Praia do Futuro beach (Quickbird, 2003). The 
numbering indicates each transect.

Figura 13. Taxas de variação da linha de costa para o trecho entre a desembocadura do rio Cocó até a praia do Futuro (valores negativos 
indicam erosão).
Figure 13. Rates of change of the shoreline – mouth of Cocó river to Praia do Futuro beach (negative values indicate erosion).
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valores modais são muito importantes para caracterizar a 
gênese dos sedimentos e o transporte, especialmente quando 
duas ou mais fontes estão contribuindo, p. ex., transportes 
litorâneo e eólico associados, ou ainda, quando há interrupção 
no transporte e caminhamento normal dos grãos de areia, 
modificando os níveis de energia. Ressaltou ainda que os 
percentuais de sedimentos grossos junto à foz do rio Cocó 
são bem definidos nos meses que correspondem ao período 
chuvoso e as populações sedimentares de diâmetro elevado 
são, em boa parte, oriundos de processos atribuídos à erosão 
dos arenitos de praia presentes na zona de espraiamento.

Conjugando os dados de Albuquerque (2008) às 
observações de campo e laboratoriais efetuadas, observou-
se uma diminuição no padrão de declividade no sentido 
E-W, principalmente, no primeiro semestre, entre os meses 
de março a junho, período caracterizado por ondas mais 
energéticas, índices de precipitação altos e maiores variações 
no padrão hidrodinâmico. 

Essa tendência fortemente progradacional para a Praia do 
Futuro pode estar associada aos principais agentes dinâmicos 
na zona costeira de Fortaleza, como as ondas, as correntes e 
os ventos Maia (1998) discute que, em curto prazo, uma série 
de variações interanuais está associada ao fenômeno El Niño, 
afetando fortemente o clima da região por uma diminuição 
da precipitação média, intensificação da velocidade dos 
ventos e, portanto, o aumento da altura significativa das 
ondas e da velocidade das correntes de deriva litorânea. 

 No que diz respeito ao comportamento dos sedimentos 
em suspensão observou-se que na Praia do Futuro, o fluxo 
de sedimentos na zona de surfe é maior nos pontos com 
características mais dissipativas e em localidades onde as 
feições de fundo (bancos arenosos e canais) são bem definidas. 
Em contrapartida, setores com características mais refletivas 
ou que se aproximam do estágio refletivo possuem um menor 
gradiente de transporte. Dessa forma, a grande turbulência 
associada à quebra das ondas possibilita os sedimentos 
mais finos permanecerem mais tempo na coluna d’água, 
sendo assim mais facilmente transportados pelas correntes 
costeiras no sentido E-W, engordando, principalmente, 
a porção terminal da Praia do Futuro junto ao espigão do 
Titanzinho.

O transporte potencial da deriva litorânea na região da 
Praia do Futuro (Fortaleza) é da ordem de 800.000 m3/ano, 
que transformando para carradas, corresponderia a quase 
80.000 caminhões de areia (Meireles & Maia, 2003). Assim, 
o engordamento da parte terminal da praia do Futuro tem 
sua origem associada à interrupção da deriva litorânea de 
sedimentos pela construção do espigão do Titanzinho e à 
Ponta do Mucuripe, marco limitante entre os litorais leste e 
oeste do estado do Ceará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho comprovou que a variabilidade da linha 
de costa da região pesquisada apresenta-se bastante instável 
em sua totalidade, e que há uma tendência de avanço do mar 
da praia Porto das Dunas até a praia da Abreulândia, esta 
última com certa estabilidade devido ao cordão de arenitos de 
praia paralelo à linha de costa, o qual impede o ataque direto 
das ondas sobre a faixa praial.  Já a Praia do Futuro apresenta 
uma tendência fortemente progradante, é alimentada 

pela erosão das praias situadas à barlamar e também dos 
beachrocks localizados nas desembocaduras dos rios Pacoti 
e Cocó. As areias resultantes são transportadas até o espigão 
do Titanzinho, que impede a continuidade do transporte 
e propicia o intenso acúmulo de sedimentos. Nessa área o 
bypass costeiro acha-se quase completamente erradicado em 
função da urbanização associada ao crescimento da cidade de 
Fortaleza em direção leste. Apesar dos impactos antrópicos o 
bypass litorâneo contínua ocorrendo, sendo responsável pelo 
assoreamento frequente do Porto do Mucuripe no extremo 
oeste da área.

Evidenciou-se, por meio dos levantamentos, das análises 
efetuadas e estudos comparativos com pesquisas desenvolvidas 
por outros pesquisadores, na área e em regiões circunvizinhas, 
que a tendência generalizada de déficit de sedimentos ao 
longo da zona litorânea estudada está relacionada à ocupação 
indevida e concentrada, principalmente, nas zonas de pós-
praia e campo de dunas, impedindo o trânsito e aporte de 
sedimentos supridores desses ambientes. A médio e longo 
prazos deverá ser avaliada a possibilidade de incremento 
erosivo na Praia do Futuro, localizada no extremo ocidental 
da área investigada, em virtude das correntes de deriva 
litorânea e direção dos ventos no sentido E-W serem fatores 
controladores do transporte de sedimentos.

A elaboração de uma base multitemporal de imagens 
de satélite e fotografias aéreas em ambiente de Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG) favoreceram a identificação 
e compreensão da dinâmica natural e ambiental das áreas 
analisadas, sendo essenciais como subsídio às tomadas de 
decisões acerca do uso e gestão sustentável desses setores. 
Trata-se de uma importante ferramenta no planejamento 
e intervenção ambiental, sobretudo por indicar facilmente 
as tendências de recuo e/ou progradação de uma região ao 
longo dos anos. A escala interdecadal é relevante dentro 
do contexto histórico evolutivo da região, já as variações 
interanuais permitem avaliar a amplitude da extensão 
retrabalhada em curto período. 

Ao longo das últimas décadas vem ocorrendo contínua 
transformação da região litorânea estudada em função 
de usos e ocupações indevidas, degradando o meio 
natural (ecossistemas) e social, sem preocupação com 
a sustentabilidade socioambiental da área. É necessário 
ampliar ações de políticas públicas, no intuito de redefinir 
as atividades de uso e ocupação da zona costeira por grandes 
empreendimentos, priorizando, localmente, a preservação 
e conservação das unidades morfológicas reguladoras de 
um aporte regular de sedimentos para o transporte eólico e 
deriva litorânea.
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