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Variações Morfológicas Induzidas por uma Tempestade na Praia de 
Carcavelos, Portugal: Contribuição para a Gestão Costeira
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ABSTRACT: Field data based information on the coastal sediment dynamics becomes even more relevant for coastal 
managers in the present context of climate changes. Due to the sea level rise and the increase of frequency and 
intensity of coastal storms, coastal managers need to implement effective and efficient solutions for increasing coastal 
resilience, namely through reprofiling the beach for restoring the sediment balance and providing space for the beach 
natural dynamics. The study characterises and quantifies the morphological changes in an Atlantic urban sandy beach 
under extreme wave energy and sea level conditions. The erosion of the foreshore and backshore of this particular 
beach was characterised as function of the intensity and duration of the hydrodynamic forcing parameters (waves 
and sea level). This 24-hour duration storm event, which delivered to the beach a total energy of 1.7x109 J, caused 
the seaward displacement by the undertow current of approximately 3x103 m3 of median well sorted sand from the 
beach foreshore and backshore. 

Keywords: coastal erosion, short-term, beach response, maritime storm, beach elevation monitoring, coastal 
management.
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RESUMO: Informação sobre a dinâmica sedimentar costeira baseada em dados de campo torna-se ainda mais 
relevante para gestores costeiros no presente contexto de alterações climáticas. Devido à subida do nível do mar e 
ao aumento da frequência e intensidade de tempestades marítimas, os gestores costeiros necessitam de implementar 
soluções eficazes e eficientes para melhorar a resiliência costeira, nomeadamente através do reperfilamento da praia 
para restabelecer o balanço sedimentar e conceder espaço para a dinâmica natural da praia. O estudo caracteriza 
e quantifica as variações morfológicas numa praia arenosa, urbana e Atlântica sob ação de condições extremas de 
energia das ondas e nível do mar. A erosão da face e do topo da praia foi caracterizada em função da intensidade e 
duração dos parâmetros forçadores hidrodinâmicos (ondas e nível do mar). Este evento de tempestade com duração 
de 24 horas, que transmitiu à praia uma energia total de 1.7x109 J, causou a extração de aproximadamente 3x103 m3 

de areia média da face e do topo da praia e o seu transporte pela corrente de retorno para maiores profundidades. 

Palavras-chave: erosão costeira, curto-prazo, resposta da praia, tempestade marítima, monitorização da elevação 
da praia, gestão costeira.

1. INTRODUCTION
Natural factors, namely the sea level rise, the long-term 
variation of mean hydrodynamic conditions, and the 
increase of frequency and intensity of maritime storms 
due to climate changes, and human-induced factors, 
such as the reduction of the littoral drift due to sediment 
trapping by jetties, port sand trapping and dredging, river 
damming and sand mining, and advanced occupation/
urbanization of maritime fronts, are recognised for being 
the most frequent causes of longterm erosion in coastal 
regions (European Commission, 2004). However, on the 
short-term, extreme hydrodynamic conditions, such as 
storms or hurricanes, might lead to irreversible erosion, 
when the mean conditions are such that there is a net 
longshore transport pattern and the beach-dune system 
does not recover its previous dynamic equilibrium 
(Steezel, 1993).
Several studies point out the trends of erosion aggravation 
along the Portuguese coast (Salman et al., 2004; Dias, 
2007; Gomes, 2007). The sea level rise as a cause of 
erosion is unanimously accepted among the scientific 
community (Cazenave and Cozannet, 2013). However, 
other possible causes, associated to uncertainty and 
controversy, pointed out by some authors (Andrade 
et al., 2006 and 2007; Meehl et al., 2007) should also be 
considered. These are the future increase of frequency 
and intensity of storm events and the 5-15 % increase 
of the net littoral drift that can occur, in response to the 
future clockwise rotational shift of the offshore wave 
regime, until the shoreline reaches its new equilibrium 
shape, reoriented normally to the wave regime. 
In urbanised coastal areas as the present case study, the 
beach is a place of recreational, social and economic 
activities and natural heritage embedded in the local 
people’s culture. But the beach is also an essential 
coastal protection element once it has a crucial defence 
role against wave action over the existing urban 

infrastructures, in many cases excessively advanced 
towards the sea. For this reason, understanding how 
the beach responds to storms is critical to safe and 
responsible coastal planning and management (Stockdon 
et al., 2007). The quantification and characterization of 
the maritime storm events and their impact in the beach 
morphology based on data, which is difficult to acquire, 
eventually under conditions of high risk, and might be 
expensive, is, therefore, highly valuable information. 
Due to the importance of the theme, the focus of this 
study is the characterization of a short-term erosion 
phenomenon occurred in Carcavelos beach near Lisboa, 
Portugal, when the wave height and the water level were 
higher than usual due to the simultaneous occurrence 
of strong wind, low atmospheric pressure, spring 
astronomic tide and high wave setup. The erosion event 
which caused immediate lowering of the beach is here 
characterized based on the incident wave and the sea 
level data measured during the storm and on the pre and 
post-event foreshore and backshore topographic survey. 
Such knowledge, on the forcing hydrodynamics and the 
rapid beach morphological response, is essential for the 
local authorities’ management and planning in a context 
of increase of frequency and intensity of storm events 
due to climate changes: it feeds models that predict the 
hydro-morphological behaviour of the beach under storm 
conditions and it provides information for planning cost-
effective beach protection solutions, such as the required 
sediment volumes for reprofiling the beach providing 
space for coastal processes. 
The study site is the Carcavelos beach, with about 
1400 m of alongshore extension and 100 m of width 
(in its central part, the widest), located near Lisboa, in 
the west central coast of Portugal (Figure 1). Its narrow 
backshore is limited by a vertical seawall of concrete and 
several infrastructures. It faces the North Atlantic Ocean, 
therefore, is exposed to an average wave regime highly 
energetic, with strong seasonality which characterises the 
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west coast of the country (Oliveira et al., 2016). Despite 
the existence of headlands in both extremes, it is not a 
pocket beach as the closure depth, that is, the submerged 
limit of the active beach, is located further offshore than 
the headlands. The wave regime to which it is exposed 
and the proximity to a densely populated urban area 
make the beach a sea-land interface of high coastal 
risk. A relevant fact of this maritime storm event, which 
occurred in October 2011 during spring astronomic tide 
conditions and triggered a coastal event warning by the 
Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (Jornal de 
Notícias, 2011), is that it was the first of that maritime 
winter season (October-March, inclusively).

2. DATA AND METHODS
The data monitored and the methodologies applied are 
described in the following subsections.

2.1 Hydrodynamics
The characterisation of the 24-hour hydrodynamic storm 
event (wave parameters and sea level), offshore and 
in five positions at the closure depth along the beach, 
considered as the offshore limit of the active zone 

regarding the longshore sediment transport (Oliveira 
et al., 2002; Larangeiro et al., 2009; Oliveira and Freire, 
2011), was achieved by integrating buoy data and 
numerical modelling of wave propagation.
The offshore wave climate in front of the study area 
was calculated based on wave data from the two nearest 
offshore buoys: one located in Leixões, 280 km north of 
the study site, and the other located in Sines, 80 km south 
of the study site (Figure 1a). A weighted average, in which 
the weights were the relative distance (in the North-
South direction) from each buoy to the offshore position 
in front of the study area, was applied to the time series 
(of sampling time equal to 10 minutes) of the parameters 
significant wave height, Hs (m), zero up crossing period, 
Tz (s), and mean direction relative to the geographic 
North (positive clockwise), Dir (°) (Figure 2a, b and c). 
The geographic proximity of the study area determined 
the best approach to the wave climate offshore of Sines. 
This fact agrees with the findings of a previous study that 
compared the average wave climate between the buoys 
deployed at offshore of Sines and at offshore of Figueira 
da Foz, also located north of the study site but closer 
than Leixões (Costa et al., 2001). The study period was 
the time interval between the 11:00 (hh:mm) of the 27 

Figure 1 - Location of the study area: a) Leixões and Sines buoys; b) SWAN model meshes and Cascais gauge; and  
c) beach view towards SE (oblique photograph).

Figura 1 - Localização da área de estudo: a) bóias de Leixões e Sines; b) malhas do modelo SWAN e marégrafo de 
Cascais; e c) vista da praia para SE (fotografia oblíqua).
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of October of 2011 and the 11:00 (hh:mm) of the 28 of 
October of 2011.
The sea level data series was obtained from a nearby 
gauge, located in Cascais (Figure 1b). It includes the 
two components, tide and surge. The average (during 
the study period) of the surge, estimated based on the 
difference between the measured sea level and the 
predicted astronomic tidal level, was 0.36 m (Figure 2d). 
The sea level is referred to the national Hydrographic 
Datum reference level, named Zero Hidrográfico (ZH), 
which level is 2.21 m below the present mean sea level 
(MSL) in the study zone.

The wave climate at the closure depth, 10 m ZH (Oliveira 
et al., 2002; Larangeiro et al., 2009; Oliveira and Freire, 
2011), in five positions located in front of the beach in 
the alignment of the cross-shore profiles surveyed at the 
beginning and end of the storm event, was calculated 
using the SWAN model (Booij et al., 1999). The 
model was applied using a system of two mesh fitting 
(Figure 1b). For the coarser mesh, a uniform square 
grid spacing of 250 m was applied over a total area of 
910 km2. For the refined mesh, a uniform square grid 
spacing of 50 m was applied over a total area of 180 km2.

Figure 2 - Offshore wave parameters a) Hs, b) Tz and c) Dir relative to the geographic North (positive clockwise) in 
Sines (A), Leixões (B) and in front of the study area (C); and d) sea level at Cascais gauge during the study period.

Figura 2 - Parâmetros de onda ao largo a) Hs, b) Tz e c) Dir relativa ao Norte geográfico (positiva no sentido 
horário) em Sines (A), Leixões (B) e em frente à área de estudo (C); e d) nível do mar no marégrafo de Cascais 

durante o período de estudo.
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2.2 Pre and Post-storm Morphology
Five cross-shore profiles, located strategically in order to 
provide a good coverage of the total alongshore extension 
of the beach foreshore and backshore, where surveyed at 
low spring tide on the 27 and on the 28 of October, between 
9:00 and 11:00 (hh:mm). The profiles were named from 
A to E from SE to NW, respectively (Figure 3). The angle 
of the beach shoreline main alignment with respect to 
the geographic North was approximately N120°. The 
survey was performed through a RTK-DGPS (with 
vertical precision of ±20 mm + 1.0 ppm). The horizontal 
coordinate system was the ETRS89 - European Terrestrial 
Reference System 1989. The vertical coordinate system 
was converted to the ZH. Due to the sea-state conditions 
it was not possible to perform hydrographic surveys in 
the surf zone and the surveyed cross-shore extension 
(on the horizontal plan) of the beach foreshore and 
backshore was slightly shorter on the 27 of October (pre-
storm) than on the 28 of October (post-storm): it varied 
(minimum-maximum profile length) between 107-
146 m and 150-179 m, respectively. The profiles were 

interpolated along a uniform grid in the horizontal plan 
of spacing Δx=1.00 m.
The assessment of the morphologic impact of the event 
was achieved through the comparison of the pre and 
post-storm cross-shore profiles and the evaluation of the 
beach foreshore and backshore erosion volume.

2.3 Beach Sediments
Surface sediment samples were collected from 
georeferenced locations in the upper part of the beach 
face in each of the five pre-storm profiles (one sample 
in each profile) and analysed in the laboratory. For each 
sample a sediment grain size analysis was performed. 
The grain size distribution parameters, as the median 
diameter, D50, the 90th percentile, D90, the 84th percentile, 
D84, and the 16th percentile, D16, were calculated. 
Together with the geometrical spreading, σ=(D84/D16)

(1/2), 
these parameters, frequently used in models that predict 
the hydro-morphological behaviour of the beach under 
storm conditions, were used to characterise the grain size 
distribution of the beach sediments (Table 1).

Figure 3. Location of the cross-shore profiles A, B, C, D and E surveyed on the 27 and 28 of October; position corresponding to the closure 
depth (10 m ZH) and to the wave parameters of each cross-shore profile; and location of the Sassoeiros stream outlet.

Figura 3. Localização dos perfis transversais A, B, C, D e E medidos em 27 e 28 de Outubro; posição correspondente à profundidade de 
fecho (10 m ZH) e aos parâmetros de onda em cada perfil transversal; e localização da foz da ribeira de Sassoeiros.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The findings and their interpretation are described in the 
following subsections.

3.1 Hydrodynamics: spatial and time variation
The results of wave propagation from offshore until the 
five positions at the closure depth of the cross-shore 
beach profiles revealed the time and spatial (alongshore) 

variation of the wave climate in front of the beach, at 
the entrance of the surf zone, during the study period 
(Figure 4).

a. Regarding the time variation of the wave climate, it 
was found that:
• The wave height decreased from nearly 2 to 0.5 m. 

Values above 1.5 m were observed until 14:30 
(hh:mm), that is, approximately during the first 
3.5 hours, and values above 1.0 m were observed 
until 02:00 (hh:mm), that is, approximately during 
the first 15 hours of the event;

• The wave period decreased from 9 to 6 s, being the 
highest rate in the first 9 hours (from 11:00 until 
20:00 (hh:mm) on the 27 of October);

• There was a significant change in the incident 
wave direction from the first to the second day. The 
incident waves, which showed a nearly normal 
incident direction to the shoreline during the first 
day (the direction normal to the main shoreline 
alignment is N210°), became slightly oblique, that 
is, rotated towards NW on the second day (after 
00:00 (hh:mm) on the 28 of October).

Profile D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) D90 (mm) σ (-)

A 0.26 0.34 0.45 0.49 1.315

B 0.23 0.32 0.48 0.55 1.444

C 0.27 0.35 0.47 0.54 1.319

D 0.28 0.34 0.45 0.49 1.267

E 0.23 0.28 0.34 0.35 1.215

Table 1. Sediment grain size distribution parameters for profiles A, 
B, C, D and E.

Tabela 1. Parâmetros de distribuição granulométrica nos perfis A, 
B, C, D e E.

Figure 4 - Wave parameters Hs, Tz and Dir relative to the geographic North (positive clockwise) at 
the closure depth (10 m ZH) of profiles A, B, C, D and E during the study period.

Figura 4 - Parâmetros de onda Hs, Tz e Dir relativa ao Norte geográfico (positiva no sentido horá-
rio) à profundidade de fecho (10 m ZH) para os perfis A, B, C, D e E durante o período de estudo.
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The simultaneous analysis of the wave parameters and the 
sea level evolution during the event allows to conclude 
that the most severe hydrodynamic condition occurred 
on the 27 of October at 14:00 (hh:mm), when the waves 
reached the greatest height and simultaneously the sea 
level was higher than 4 m ZH.

b. Regarding the spatial variation of the wave climate, it 
was found that:
• The wave period was practically constant in space;
• The wave height revealed a slight increase of 

incident energy alongshore, from NW to SE (from 
profiles E to A, respectively). This was mostly due 
to the protection effect against offshore incoming 
waves offered by Cabo Raso (Figure 1b), the large 
scale headland north of Carcavelos, which induces 
a change of direction in the main alignment of the 
shoreline in the region and causes wave diffraction 
(energy transmission laterally along the wave 
crest in the sheltered zone) when the direction 
of the offshore incoming waves (in Figure 2) is 
intercepted, as it is the case;

• For the incident wave direction, the spatial 
variation is more evident for the highest waves, 
during the first day. The highest waves tended 
to be more oblique relatively to the cross-shore 
direction from the NW to the SE profiles.

It can be concluded that the spatial variation of the wave 
parameters height and direction is relevant because the 
alongshore extension of the beach is only about 1400 m.

c. Regarding the total amount of energy delivered to the 
total alongshore extension of the beach during the 24-
hour study period, the results point out to the value of 
1.7x109 J.

3.2 Geomorphology: spatial and time variation
The analysis of the profiles measured on the 27 of 
October showed that the upper part of the beach face, 
above MSL, was slightly steeper in profiles A and B (SE 
part of the beach) than in profiles C, D and E (Figure 5). 
It also showed that the crest-trough feature observed on 
the beach berm was almost absent in the case of profiles 
C and D and that for these profiles the beach elevation 
was distinctively lower. This fact is likely to be due to 
the temporary discharge of a stream named Sassoeiros, 
which outlet is located on the top of the beach backshore 
(Figure 3). This stream is diverted during the summer 
(bathing season), but during episodes of storm, with 
intense rainfall, the discharge increases and the stream 
flows directly to the beach. The 100-year return period 
watershed flood causes a maximum discharge of about 
45 m3.s-1 (Câmara Municipal de Cascais, 2013). During 
occasions of intense rainfall and absence of interaction 
with waves, the stream presents a varying meander 
pattern in the sector of the beach near the outlet, causing 
local erosion, by pushing the surface sediments seaward 
and lowering the beach foreshore. Such features were 
observed in the pre-storm profiles (Figure 5).
Regarding the evolution of the stream trajectory during 
the study period, it was noticed that on the 27 of October 
the watercourse was aligned with the cross-shore 
direction near profile D, whereas on the day after the 
watercourse revealed a meander pattern along the top of 
the beach berm and its mouth was displaced towards the 
cross-shore profile C. At the peak of the storm, the waves 
reached the top of the berm in the beach central sector, 
that is, the interaction between the stream and the waves 
occurred along the total beach foreshore and backshore. 
The association of this fact to the time variation of the 
incident wave direction during the event (section 3.1) 
leads to the conclusion that the stream was pushed 
towards SE by the wave action during the event.

Figure 5. Cross-shore beach profiles A, B, C, D and E measured on the 27 of October.

Figura 5. Perfis transversais de praia A, B, C, D e E medidos em 27 de Outubro.
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The results of the sediment grain size analysis revealed 
that the beach sediment was mainly median grain size 
sand and that the well sorted (low variance) sediment was 
uniform alongshore (Table 1). Thus, it can be concluded 
that the higher steepness of the beach face of profiles A 
and B was not correlated with coarser sediment in those 
profiles. Such fact leads to another conclusion: that the 
alongshore variation of the profiles morphology was 
mostly due to the impact of the Sassoeiros stream and 
to the alongshore variation of the incident wave action.
The five cross-shore beach profiles measured on the 27 
of October and on the 28 of October (pre and post-storm, 
respectively) are plotted in the left column of Figure 6. 
The parameter “change in z” along the profile (calculated 
as the final minus the initial vertical elevation, for each 
grid point), which allows a better interpretation of the 
morphological evolution, is plotted in the right column 
of Figure 6. Negative values of “change in z” correspond 
to erosion and positive values correspond to accretion.
The volume mobilised in each beach foreshore and 
backshore profile during the study period can be seen 
in Figure 7. Two indicators were used for a better 
analysis, the volume of the total emerged (foreshore and 
backshore) profile and the volume of the emerged profile 
below 5 m ZH.

The morphological evolution had the following 
characteristics (Figures 6 and 7):
a. There was a distinct response from each of the five 

monitored profiles regarding the total foreshore and 
backshore sediment balance;

b. In the two SE profiles, A and B, occurred intense 
erosion;

c. In profile C the sediment balance in the foreshore and 
backshore zone was accretion. When observing the 
morphological evolution in detail, it can be seen that 
this phenomenon of accretion was mostly localized 
in the upper part of the beach profile, above 4 m ZH. 
This is likely a consequence of the interaction effect 
between the stream discharge and the waves;

d. In the five profiles, most of the erosion occurred above 
the MSL, more precisely in the beach face between 
the levels 3 and 4 m ZH;

e. In the two NW profiles, D and E, the global cross-
shore sediment balance of the emerged profile was 
nearly null. However, like in profiles A and B, 
occurred erosion below 5 m ZH, despite much less 
than in these last two (about 20%);

f. The average sediment balance in the five profiles was 
-2.16 m3.m-1 and -2.23 m3.m-1, for the total and the 
below 5 m ZH emerged parts, respectively.

The decrease of the incident energy, from SE to NW, 
acknowledged from the results of the hydrodynamic 
analysis (section 3.1) explains partially the alongshore 
erosion gradient observed in the beach. However, it is 
likely that the differences observed in the evolution of 
the profiles, besides being due to the interaction between 
the stream discharge and the waves are also due to the 
highest steepness of the pre-storm beach face of profiles 
A and B.

4. CONCLUSIONS AND 
RECOMMENDATIONS
This paper addresses the fast morphological response of 
a narrow urban beach to an erosive maritime event. Both 
phenomena, the forcing hydrodynamics and the beach 
response, were quantified. Such information has always 
been important for coastal planners and managers taking 
decisions for reprofiling the beach and thus increase 
coastal resilience. However, since the future risk of 
coastal storm impacts is likely to increase, the subject 
gained extreme importance.
Immediately pre and post-storm surveyed cross-shore 
profiles were used to characterise the beach foreshore 
and backshore. The bathymetry of the surf zone could 
not be inspected due to the lack of safety conditions (for 
humans and instrumentation). However, since it was 
the first storm of the maritime winter season it is likely 
that the submerged bottom slope was relatively uniform 
(observations did not detect wave breaking positioned 
in a particular place that could indicate the presence of 
a submerged alongshore bar for energy dissipation). A 
surveillance of the beach sand grain size distribution 
was also performed during the first beach inspection 
in order to evaluate the alongshore and cross-shore 
variability of the sand characteristics. The hydrodynamic 
forcing conditions at the entrance of the surf zone were 
calculated based on a methodology which uses data from 
the two nearest offshore buoys and from a local gauge.
The results of the sediment grain size surveillance 
revealed that the beach sediment, mainly median well 
sorted sand, was uniform alongshore. The differences of 
the significant wave height at the closure depth between 
the five cross-shore profiles revealed an alongshore 
gradient of energy, that is, an alongshore variability of the 
beach exposure to wave action. A stream outlet, which 
discharge is larger during intense rainfall events, also 
proved to influence locally the morphology of the beach. 
The interaction of the stream with the waves caused less 
erosion in the foreshore and backshore of the beach than 
the one observed in the foreshore and backshore of the 
beach sectors submitted only to wave action. This 24-hour 
duration storm event delivered to the total alongshore 
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Figure 6. Morphological evolution of profiles A, B, C, D and E: profiles measured on the 27 and 28 of October (left column); and 
corresponding change in z (m) (<0 & erosion and >0 & accretion) (right column).

Figura 6. Evolução morfológica dos perfis A, B, C, D e E: perfis medidos em 27 e 28 de Outubro (coluna da esquerda); e correspon-
dente variação de z (m) (<0 & erosão e >0 & assoreamento) (coluna da direita).
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Figure 7. Change in volume in profiles A to E (<0 & erosion and >0 & accretion), for the 
total and the below 5 m ZH part of the emerged profiles.

Figura 7. Variação de volume nos perfis A a E (<0 & erosão e >0 & assoreamento), para 
a totalidade emersa e a parte emersa abaixo dos 5 m ZH dos perfis.

extension of the beach a total energy of 1.7x109 J which 
caused the extraction of approximately 3x103 m3 of sand 
from the beach foreshore and backshore and its transport 
seaward by the undertow current.
Evidence-based information such as the findings of this 
study is essential for coastal planning and management, 
particularly in the context of climate changes. Therefore, 
it is recommended the deployment and validation of 
monitoring approaches for automated and systematic field 
data acquisition, ideally based on reliable non-intrusive 
techniques to capture relevant parameters (like the topo-
hydrography of the total active zone, the vertical profile 
kinematics and the vertical sediment concentration) in 
such adverse environment, that would bring additional 
data-sets to cover a wider range of sea-states and beach 
morphology conditions. Despite having an initial cost, 
monitoring approaches for automated and systematic 
field data acquisition might be reimbursed at medium to 
long-term by the cost-effectiveness optimization of the 
beach protection solutions.
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RESUMO: A atividade econômica pode determinar a forma de desenvolvimento do uso e ocupação do solo em 
um município. Porto Belo e Bombinhas, localizados no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, têm como 
principal fonte de renda o turismo, que atrai anualmente milhares de visitantes em busca de belezas naturais. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a evolução do uso e ocupação do solo nos municípios de Bombinhas 
e Porto Belo (SC), que têm o turismo como principal fator estressor ao meio ambiente. Para tanto, foi realizada a 
classificação do uso e ocupação do solo, através da utilização de imagens de satélite, que geraram mapas para o 
período entre 1986 e 2017. A classificação do uso do solo mostrou que nas proximidades da costa, a cobertura vegetal 
manteve-se preservada e a agricultura e pastagem foram se distanciando para o interior, sendo substituídas pela 
urbanização em áreas próximas ao litoral. Os municípios, apesar de vizinhos, apresentaram características diferentes 
ao longo do período estudado. Enquanto Porto Belo apresentou áreas ocupadas por cultivos agrícolas e pastagem, 
Bombinhas não registrou estes usos ao fim do período de estudo, tornando-se um município ocupado basicamente 
por vegetação e área urbana.
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ABSTRACT: The economic activity can determine the development of land use and occupation in a municipality. 
Porto Belo and Bombinhas, located in the center-north coast of the State of Santa Catarina, have the tourism as 
main source of income, which attracts thousands of visitors annually in search of natural beauty. This paper aimed 
to evaluate the evolution of occupation and land use in the municipalities of Bombinhas and Porto Belo (SC), which 
have the tourism as main stressing factor to the environment. In order to do so, the classification of land use and 
occupation was carried out through the use of satellite images, which generated maps for the period between 1986 
and 2017. The classification of land use showed that in the vicinity of the coast, the vegetal cover remained preserved 
and agriculture and pasture were distancing towards the interior, being replaced by the urbanization in areas near 
the coast. The municipalities, although neighbors, presented different characteristics throughout the studied period. 
While Porto Belo presented areas occupied by agricultural crops and pasture, Bombinhas did not register these uses 
at the end of the study period, becoming a municipality mainly occupied by vegetation and urban area. 

Keywords: tourism, occupation and land use, areas of permanent preservation.

1. INTRODUÇÃO
A relação existente entre elementos de um ecossistema 
pode ser alterada de acordo com a pressão de diferentes 
atividades exercidas sobre seu meio, refletindo na 
dinâmica natural do local. Exemplo desta relação é a 
forte interação entre a vegetação presente na zona ripária 
e o curso d’água, uma vez que a mata ciliar protege os 
recursos hídricos e mantém a qualidade do mesmo, além 
de fornecer condições para o desenvolvimento da biota 
aquática (Elmore & Beschta, 1987). 
O conhecimento das relações existentes entre diferentes 
aspectos do ambiente é importante na tomada de decisões. 
O uso e ocupação do solo é um destes elementos, 
pois influencia diretamente sobre os ecossistemas e as 
interações que nele ocorrem. Em especial, os ecossistemas 
aquáticos são amplamente afetados pelo uso empregado 
ao solo. A agricultura e a ocupação urbana, por exemplo, 
causam a diminuição da qualidade ambiental de cursos 
d’água, principalmente em locais onde não há tratamento 
dos efluentes gerados (Foley et al., 2005).
Nas zonas ripárias, a cobertura vegetal desempenha o 
papel de preservação e manutenção da qualidade dos 
cursos d’água. Bortoluzzi et al. (2006) verificaram 
que áreas com maior cobertura vegetal na mata ciliar 
registraram resultados negativos para agrotóxicos, 
enquanto que em regiões de menor representatividade 
vegetal, foram detectados valores positivos para estes 
compostos. Andrade Pinto et al.(2005) também citam 
que a elevada atividade agrícola e pecuária próxima 
ou em áreas de preservação permanente, aumentam o 
potencial de instabilidade destes ambientes.
Os diferentes usos aplicados ao meio ambiente 
geram consequências de larga escala temporal, sendo 
responsáveis, por exemplo, pela alteração da comunidade 
biótica em cursos d’água, efeitos estes muitas vezes 
persistentes (Harding et al., 1998). Essa relação sugere 
que a composição atual da biota em um ecossistema é 

decorrente de usos empregados ao solo durante décadas, 
que dificilmente possuem registro e são desconhecidos. 
Em adição, Foster et al. (2003) citam que a substituição 
da mata ripária por usos como agricultura ou ocupação 
urbana diminuem a deposição de detritos no leito do rio, 
aumentando a velocidade do fluxo d’água e reduzindo 
a complexidade do habitat. Assim, são necessários 
estudos e monitoramentos de longa duração, de forma a 
identificar os efeitos do uso do solo, processos naturais e 
variações climáticas sobre os ecossistemas naturais.
Os fatores estressores que pressionam o uso e ocupação 
do solo nos municípios estão frequentemente associados 
às atividades econômicas predominantes no local. Os 
municípios do litoral do Estado de Santa Catarina têm 
no turismo uma importante fonte de renda. Porto Belo 
e Bombinhas, localizados entre as desembocaduras 
dos rios Perequê e Tijucas, no litoral centro-norte do 
Estado, são exemplos deste modelo econômico. Ambos 
os municípios são procurados em sua maioria por suas 
paisagens naturais, como é o caso da enseada do Caixa 
D’Aço, a Ilha de Porto Belo, Praia do Araçá, Praia do 
Baixio, Praia do Canguá, Praia do Estaleiro, Praia do 
Jet, Praia de Perequê e a RPPN do Morro de Zimbros 
em Porto Belo, e a Praia de Bombas e Bombinhas, Praia 
do Canto Grande, Morro do Macaco, Praia Quatro Ilhas, 
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e o Mirante 
Eco 360 Graus em Bombinhas (Prefeitura de Porto Belo, 
2019; Prefeitura de Bombinhas, 2019). Bombinhas chega 
a atingir uma população de 130 mil pessoas no verão, 
sendo que o município possui apenas 18.623 habitantes, 
representando elevada pressão sobre os recursos naturais 
da região (IBGE, 2018). O mesmo ocorre em Porto Belo, 
onde cresce o número de habitações, áreas agrícolas e 
plantio de espécies exóticas em áreas de preservação 
permanente, com destaque para as margens dos rios 
(Meurer, 2011). 
Assim, a escolha dos municípios de Bombinhas e Porto 
Belo para o estudo da evolução do uso e ocupação 
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do solo está associada ao grande volume de turistas 
recebidos por ambos os municípios, especialmente nos 
meses de verão. Ao mesmo tempo, rios e riachos de 
baixa ordem, com a sua foz no mar, estão expostos a 
forte pressão antropogênica, resultando em alto risco de 
degradação ambiental. Estes riscos estão associados à 
falta de planejamento, sendo importante a utilização de 
ferramentas de gestão, como os sistemas de informação 
geográfica, que indiquem o estado em que o ambiente se 
encontra e sua evolução ao longo do tempo. Dessa forma, 
o objetivo do presente estudo foi identificar a evolução 
do uso e ocupação do solo nos municípios de Porto Belo 
e Bombinhas, entre 1986 e 2017, cuja principal atividade 
econômica é o turismo.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de estudo
O estudo abrange os municípios de Porto Belo e 
Bombinhas (SC) e as áreas de preservação permanente 
(APP) dos rios de baixa ordem existentes na sua costa. 
A escolha pelas APP de rios de baixa ordem baseou-se 
na proximidade e influência destes cursos d’água sobre 
as áreas de lazer e exploração turística das praias. As 
distâncias das APP foram plotadas de acordo com o 
Código Florestal de 2012, sem considerar o disposto 
sobre as áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, 
devido à sua difícil identificação (Brasil, 2012). 

2.2 Uso e ocupação do solo
Foram identificados os usos do solo nos municípios de 
estudo durante os anos de 1986, 1996, 2006 e 2017. A 
classificação dos usos foi realizada através do software 
ArcGis 10.0, utilizando como base as imagens dos 
satélites Landsat 5 e Landsat 8, disponibilizadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2017). 
As classes de uso do solo escolhidas foram vegetação, 
área urbana, agricultura/solo exposto, pasto/vegetação 
rasteira e espelho d’água. As classes “agricultura/
solo exposto” e “pasto/vegetação rasteira” possuem 
características visuais muito similares na imagem de 
satélite e, por este motivo, foram agrupadas. A partir da 
classificação, que avalia a textura, cor, porte e forma da 
imagem, foram gerados mapas de uso e ocupação do 
solo para as APP de rios de baixa ordem, assim como da 
totalidade dos dois municípios de estudo.

2.3 Conflito de usos do solo em Áreas de 
Preservação Permanente
Na análise de ocupação das APP foram considerados 
rios e riachos de até quarta ordem, segundo o método de 

hierarquização de Strahler (1954 apud Strahler, 1957). A 
escolha por rios de baixa ordem se deve à sua extensão 
reduzida e à proximidade das nascentes com a costa, 
podendo ser mais afetados por ocupações conflitantes. 
As classes de uso do solo diferentes de “vegetação”, 
i.e. agricultura/solo exposto, urbanização e pastagem, 
caracterizam conflito em relação ao estabelecido pelo 
Código Florestal de 2012.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Evolução do uso e ocupação do solo
A partir da classificação do uso do solo, foram gerados 
mapas dos padrões observados na totalidade dos 
municípios de Bombinhas e Porto Belo. O município de 
Bombinhas possui uma área superior a 35 km², tendo a 
vegetação como o uso de maior ocupação em todos os 
anos de estudo, principalmente em 2017, quando atingiu 
70,82% do total do município. O primeiro período, entre 
1986 e 1996, foi o único em que houve diminuição da 
área ocupada por esta classe, chegando a quase 8%. Entre 
1986 e 2017, a área ocupada pela vegetação aumentou 
6,87% (Figura 1).
A área urbana foi a classe de maior crescimento durante 
todo o período de estudo, aumentando 13,10% da sua 
área de ocupação inicial. O principal acréscimo foi 
registrado entre 2006 e 2017, quando se registrou 
aumento de quase 10%. Esta também foi a única classe 
de uso que apresentou aumento em todos os anos de 
estudo, ocupando 22,61% da área total do município em 
2017.
A agricultura/solo exposto, de 1986 a 2006 foi a segunda 
classe de uso do solo com maior representatividade no 
município, sendo reduzida até não ser mais registrada 
em 2017. Da mesma maneira, não houve registro de 
pastagem no ano de 2017, dando lugar principalmente 
para a vegetação, como verificado nos mapas de uso do 
solo. O ano de 1996 foi o de maior ocupação pelas áreas 
de pasto, chegando a 13,2%, tendo no período seguinte, 
de 1996 a 2006, uma redução de 10,54%.
Porto Belo possui uma área total superior a 94 km², e 
assim como verificado em Bombinhas, a vegetação foi a 
classe de uso de maior representação em todos os anos 
de estudo. Porém, esta foi a classe que mais teve sua área 
reduzida ao longo dos anos, chegando a ocupar quase 
15% menos em 2017 em relação a 1986 (Figura 2). 
A área urbana por sua vez, apresentou perfil crescente 
durante todo o período de estudo, passando de 2,96% 
em 1986 para 5,34% em 2017. O mesmo crescimento foi 
observado nas áreas agrícolas/solo exposto, sendo esta a 
classe de maior crescimento no município, passando de 
15,94% em 1986 para 34,5% em 2017. No último ano de 
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estudo a agricultura ocupa apenas 10% a menos da área 
total do município do que a vegetação, o que demonstra o 
crescimento desta classe. Este resultado demonstra uma 
característica diferente deste município em comparação 
com cidades próximas, como Camboriú, onde as áreas 
agrícolas foram reduzidas durante o mesmo período 
(Pereira-Silva, 2015).
A pastagem, que chegou a ocupar 23,9% da área total 
do município em 1996, foi sendo reduzida até ocupar 
cerca de 12% no ano de 2017. Esta foi a segunda classe 
de maior ocupação no município até 2006, quando foi 
substituída pela agricultura. A substituição de cobertura 
vegetal por pastagem, agricultura e ocupação urbana 
também foi verificada no estudo realizado por Meurer 
(2011) na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, do qual 
Bombinhas e Porto Belo fazem parte. Além destes usos, 
a autora cita também o cultivo de espécies exóticas na 
bacia. 
Meurer (2011) destaca que toda a região litorânea 
da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas sofre com as 
ocupações irregulares, falta de tratamento de esgoto 
e coleta de resíduos, principalmente nos meses de 

verão, quando a pressão antropogênica é acrescida. No 
caso de Bombinhas, a população passa de 18.623 para 
aproximadamente 130 mil habitantes. Segundo Mattos 
& de Paula (2017), o turismo mal planejado apresenta 
ameaça aos recursos naturais, além de causarem 
desconforto aos moradores, quando o município não está 
preparado para receber este incremento populacional. 
Tal fato foi comprovado no estudo de Dalpiaz (2015), 
ao verificar a flutuação do tráfego de automóveis no 
município de Bombinhas durante os meses de inverno 
e verão e também por Medeiros et al. (1997), ao 
constatarem que o turismo desordenado modifica as 
atividades de comunidades pesqueiras artesanais. Fator 
agravante se dá pelo acesso a este município, realizado 
por apenas uma entrada e saída. Deste modo, o turismo 
nestes municípios mostra-se uma das principais causas 
do avanço das áreas urbanas.
Os mapas de uso e ocupação do solo de Porto Belo 
e Bombinhas mostraram que, apesar do avanço 
populacional esperado em municípios costeiros, 
a cobertura vegetal se manteve, em sua maioria, 
preservada. Tal preservação se mostrou de forma 
quantitativa através dos mapas e dos resultados obtidos 

Figura 1 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Bombinhas (SC), entre 1986 e 2017.

Figure 1 - Map of land use and occupation in the municipality of Bombinhas (SC), between 1986 and 2017.



21

Influência do turismo como fator estressor na evolução do uso e ocupação do solo em municípios da costa de Santa Catarina

pelo software ArcGis, não sendo possível identificar a 
qualidade destas matas, quanto a origem das espécies 
ou estágio sucessional. Este aumento foi verificado 
principalmente em Bombinhas, onde a cobertura vegetal 
aumentou ao final do período de estudo. Tal fato pode 
estar diretamente relacionado com a atividade turística 
desta região, uma vez que a renda do município depende 
da preservação dos seus recursos naturais. Por outro 
lado, usos como a agricultura e a pastagem, por não 
representarem um atrativo turístico, tendem a migrar para 
o interior do município, como observado em Porto Belo. 
Neste sentido, o sensoriamento remoto é uma ferramenta 
de grande auxílio para a avaliação do comportamento 
e distribuição das classes de uso do solo. Porém, para 
informações mais aprofundadas sobre as características 
de cada classe, em especial a cobertura florestal, são 
necessárias visitas in loco.

3.2 Conflitos de uso do solo em Áreas de 
Preservação Permanente
As áreas de preservação permanente de rios de baixa 
ordem ocupam 6,57 km² no município de Bombinhas. 

Destas áreas, a vegetação foi o uso mais presente em 
todos os anos de estudo, com ocupação de 85,39% 
em 2017. Apesar de ter sua área reduzida entre 1986 
e 1996, a partir de 2006 a vegetação volta a crescer e 
ocupa 10,59% mais áreas em 2017, em comparação 
com o percentual registrado inicialmente (Figura 3). O 
crescimento da cobertura vegetal também foi registrado 
no estudo de Pereira-Silva (2015) para o município de 
Camboriú e pode estar relacionado ao abandono de áreas 
de pastagem ou ainda, plantio de espécies exóticas.
Os demais usos do solo (ocupação urbana, agricultura/
solo exposto e pastagem), quando presentes em APP, 
segundo o Código Florestal de 2012, caracterizam uso 
conflitante destas áreas, uma vez que a faixa delimitada 
para APP deve ser composta inteiramente por vegetação. 
Desse modo, houve registro de usos conflitantes em todos 
os anos de estudo. A área urbana apresentou crescimento 
em todos os anos de estudo, ocupando 7,65% das APP 
em 2017. O período de maior crescimento desta classe 
foi entre 2006 e 2017, alcançando quase 5,3%.
A agricultura/solo exposto ocupava 8,11% das APP em 
1986 e acabou tendo sua área 100% reduzida até 2017. 

Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo no município de Porto Belo (SC), entre 1986 e 2017.

Figure 2 - Map of land use and occupation in the municipality of Porto Belo (SC), between 1986 and 2017.
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O mesmo ocorreu com a pastagem, que chegou a ser o 
segundo uso mais empregado nas APP até 1996, mas 
não foi mais registrada em 2017. Os resultados mostram 
que o principal uso conflitante não foi sempre o mesmo 
ao longo dos anos. Enquanto a pastagem predominou 
entre 1986 e 1996, a agricultura foi mais presente em 
2006, e a área urbana em 2017. O ano que apresentou 
a maior porcentagem de ocupação por usos conflitantes 
foi 1996 (22,53%), coincidindo com a maior queda da 
área de vegetação. Contudo, as áreas conflitantes foram 
diminuindo, e em 2017 ocupavam cerca de 8%. O fato 
de as áreas verdes terem se desenvolvido a partir dos 
anos 2000 pode estar relacionado com a potencialidade 
turística verificada pelo município em suas belezas 
naturais, havendo maior preocupação em sua proteção 
e recuperação. Tal hipótese também é levantada por 
Brito (2004), ao citar que o turismo pode ser um meio 
de preservação ambiental, desde que desenvolvido de 
maneira planejada. A autora cita a relação entre o turismo 
e o meio ambiente, havendo maior visibilidade e procura 
por locais preservados. Concomitantemente, se esse 

turismo for realizado de forma planejada e consciente, 
o meio tende a ser preservado, de forma a garantir a 
sua exploração futura (Ruschmann, 1993; Brito, 2004). 
Além disso, a atividade turística gera receita que pode 
ser convertida em áreas protegidas (Campos, 2005), 
como a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) instituída 
em Bombinhas como forma de minimizar impactos 
negativos sobre o meio ambiente e garantir a preservação 
de recursos naturais. 
No município de Porto Belo, as APP de rios de baixa 
ordem ocupam 4,53 km². A área representada por 
vegetação apresentou grande variação, não seguindo 
padrão definido. De 1986 para 1996, a área vegetal 
reduziu quase 13%, registrando a menor ocupação 
desta classe (55,38%), crescendo novamente na década 
seguinte, chegando a 72,81% de ocupação (Figura 4). 
Nos demais períodos houve perda de cobertura vegetal, 
sendo o período entre 2006 e 2017 o de maior diminuição, 
aproximadamente 15%.
No que diz respeito aos usos conflitantes, a urbanização 
foi crescente, chegando a 6,15% de ocupação em 2017. 

Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo nas APP de rios de baixa ordem na costa do município de Bombinhas (SC), entre 1986 e 2017. 

Figure 3 - Map of land use and occupation in the APP of low order rivers on the coast of Bombinhas municipality (SC), between 1986 and 2017.
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A área agrícola não apresentou grande variação e teve 
períodos de aumento e redução da sua área, passando 
de 10,10% em 1986, para 11,22% em 2017. Depois da 
vegetação, o uso mais representativo nas APP dos rios 
de baixa ordem em Porto Belo foi a pastagem, que teve 
sua maior área de ocupação registrada no ano de 1996 
(22,22%).
O ano de 1996 foi o de maior ocupação por usos do 
solo em desacordo com o Código Florestal Brasileiro de 
2012, quase 41%. Apesar de estas áreas diminuírem para 
22,79% em 2006, a década seguinte registrou 38,4% das 
APP ocupadas por usos conflitantes. A pastagem foi a 
classe de uso conflitante mais presente em todos os anos 
de estudo, seguida pela agricultura e, por fim, a área 
urbana.
Em comparação com a totalidade do município, as APP 
do município de Porto Belo sofreram maior ocupação 
antropogênica. A classe urbana, por exemplo, cresceu 
cerca de 3% entre 86-96, enquanto que o aumento no 
município foi inferior a 0,5%. Tais resultados indicam 
que as APP são locais vulneráveis e susceptíveis à 

ação antropogênica, podendo prejudicar a qualidade 
dos cursos d’água, que dependem da vegetação para 
a sua proteção. Muitas vezes esta ocupação se dá por 
famílias de baixa renda, que encontram nestes locais 
uma área de moradia mais acessível economicamente 
(Oliveira et al., 2007; Zanluca & Sugai, 2014). Após o 
estabelecimento destas moradias, a sua retirada se torna 
inviável, devido ao custo das indenizações, não sendo 
interessante aos olhos do poder público. Isto mostra que 
a existência de leis que restringem a ocupação de áreas 
de preservação permanente, por si só, não é garantia de 
que estas se manterão protegidas, necessitando de apoio 
de ferramentas auxiliares, como a fiscalização (Zanluca 
& Sugai, 2014).
A ocupação de APP em maior parte pela pastagem foi 
verificada em diversos estudos, como Salamene et al. 
(2011) nas APP do Rio Guandu, no Rio de Janeiro; Soares 
de Oliveira et al. (2008) no entorno do Parque Nacional 
do Caparaó (MG); e Do Nascimento et al. (2005) na 
Bacia Hidrográfica do Rio Alegre (ES). Nestes estudos o 
cafezal e a pastagem foram de grande representatividade 

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo nas APP de rios de baixa ordem na costa do município de Porto Belo (SC), entre 1986 e 2017.

Figure 4 - Map of land use and occupation in the APP of low order rivers on the coast of Porto Belo municipality (SC), between 1986 and 2017.
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em áreas de preservação permanente, enquanto a 
urbanização foi a classe de conflito com menor presença, 
assim como no município de Porto Belo. Em Porto Belo 
a agricultura também foi bastante presente nas APP, 
podendo também aumentar a erosão do solo, além de 
servir de fonte de agrotóxicos e fertilizantes para os rios 
(Foley et al., 2005).
Moreira et al. (2015), ao observar a pastagem como 
uso predominante nas APP de um município do Estado 
do Espírito Santo, salienta a presença de gado sobre 
estes locais, causando o pisoteio e compactação do 
solo, inibindo o desenvolvimento de espécies vegetais, 
deixando-o desprotegido contra a erosão, influenciando a 
qualidade dos cursos d’água (Campos et al., 2011; Santos 
& Hernandez, 2013). Além disso, a compactação destas 
áreas altera a velocidade de escoamento superficial, 
podendo causar inundações e redução da qualidade do 
recurso hídrico, inclusive em áreas à jusante onde a mata 
ciliar encontra-se preservada (Foley et al., 2005; Campos 
et al., 2011; Erol & Randhir, 2013).
Apesar de apresentar áreas de conflito, as APP de 
Bombinhas e Porto Belo são ocupadas na sua maioria 
por vegetação, necessária para a proteção dos recursos 
hídricos, como comprovado nos estudos de Donadio  
et al. (2005), Santos & Hernandez (2013) e Pereira-
Silva (2015), que obtiveram resultados melhores nos 
parâmetros de qualidade da água em locais de mata 
preservada. Souza et al. (2013) citam que além da 
presença da mata ciliar, seu estágio de regeneração e 
degradação também apresentam diferentes efeitos sobre 
os cursos d’água. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo realizado nos municípios de 
Bombinhas e Porto Belo, entre 1986 e 2017, mostrou 
que a atividade turística possui papel importante na 
ordenação do uso e ocupação do solo. Locais mais 
atrativos aos visitantes, próximos à costa, mantiveram-
se mais preservados e chegaram a apresentar aumento 
na cobertura vegetal com o passar dos anos. Por 
outro lado, usos como a agricultura e pastagem foram 
realocados para o interior do município, onde a cobertura 
vegetal foi mais degradada. Apesar da proximidade dos 
municípios, os resultados mostraram que cada um possui 
sua particularidade. Porto Belo, que se estende mais 
para o interior do continente, possui áreas ocupadas por 
cultivos agrícolas e pastagem, enquanto Bombinhas, com 
limite costeiro maior, não registrou estes usos ao fim do 
período de estudo, tornando-se um município ocupado 
basicamente por vegetação e área urbana. Nas áreas 
de preservação permanente dos cursos d’água de baixa 
ordem, a cobertura vegetal foi a classe de uso de maior 

redução em ambos os municípios, caracterizando áreas 
em desconformidade com o previsto no Código Florestal 
de 2012. Assim, concluiu-se que ambos os municípios 
litorâneos, sob forte pressão do turismo em áreas naturais, 
tendem a preservar estas regiões e substituir a agricultura 
e pastagens pela ocupação urbana, contemplando os 
serviços requeridos por essa atividade econômica. 
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RESUMO: A composição e diversidade de espécies são informação de base para compreender os processos que 
envolvem o equilíbrio das comunidades e/ou ecossistemas. O manguezal é um dos ecossistemas tropicais mais 
ameaçados devido ao crescimento de cidades adjacentes, derrube de árvores, sobrepesca, plantações agrícolas e em 
função das alterações climáticas. Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever a composição e diversidade de 
caranguejos (Crustacea: Brachyura) do manguezal do Rio Formoso, Estado de Pernambuco, Brasil. Para isto, foram 
realizadas coletas mensais no período de março de 2009 a abril de 2010, abrangendo quatro pontos de amostragem. 
A temperatura do ar, temperatura da toca dos indivíduos e salinidade da toca dos indivíduos foram medidas 
e correlacionadas à abundância das espécies. Para determinar padrões na estrutura e composição da taxocenose 
de braquiúros foram realizadas análises multivariadas e o cálculo dos índices de diversidade totais e para cada 
ponto de coleta. Foram registrados 7.544 exemplares de caranguejos, pertencentes a 23 espécies, 15 géneros e a 7 
famílias. As famílias com maior riqueza específica foram Ocypodidae e Panopeidae. Em relação aos quatro pontos 
de coleta (P1 a P4), a riqueza de espécies seguiu a seguinte ordem decrescente (número de espécies): P4 (18) > 
P1 (15) > P2 (13) > P3 (08). A maior abundância, por sua vez, seguiu a seguinte ordem (número de exemplares): 
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P1 (2.242) > P3 (2.039) > P2 (1.820) > P4 (1.443). Entre as espécies de caranguejos amostradas, Leptuca thayeri 
e Leptuca leptodactyla foram as mais abundantes. A análise do Índice de Diversidade de Rényi mostrou a mesma 
ordem hierárquica registrada para a riqueza. A maior diversidade ocorreu em P4, inclusive com o maior número de 
espécies raras e de espécies com maior abundância, enquanto a menor diversidade foi em P3, com a segunda posição 
em espécimes coletados e onde duas espécies foram dominantes. A maioria dos manguezais tropicais ainda não foi 
avaliada quanto a sua diversidade, existindo, ainda, várias espécies para serem descritas e/ou descobertas. Assim, este 
estudo poderá contribuir para o conhecimento da taxocenose de caranguejos local, fornecendo subsídios a projetos de 
conservação e manejo desta área estuarina, onde a ação antrópica é crescente.

Palavras-chave: Crustáceos, Diversidade, Taxocenose, Fatores abióticos.

ABSTRACT: The composition and species diversity are basic information to understand the processes that involve the 
balance of the communities and/or ecosystems. The mangrove forest is one of the most threatened tropical ecosystems 
due to the growth of adjacent cities, logging, overfishing, agricultural plantations and in the light of climate change. 
Thus, the aim of this study was to describe the composition and diversity of crabs (Crustacea: Brachyura) of mangrove 
forest of Formoso River, State of Pernambuco, Brazil. For this, data was collected monthly from March 2009 to 
April 2010, covering four sampling sites. The temperature of the air, temperature and salinity of the burrows were 
measured and correlated to the abundance of species. To determine patterns in the structure and composition of the 
assemblage of brachyuran multivariate analyzes were performed and the calculation of the total diversity indices and 
for each sampling sites. They recorded 7,544 individual of crabs belonging to 23 species, 15 genera and 7 families. 
Families with higher richness were Ocypodidae and Panopeidae. In relation to the four sampling sites (P1 to P4), the 
species richness followed the following order (number of species): P4 (18)> P1 (15)> P2 (13)> P3 (08). The higher 
abundance, in turn, followed the order (number of individuals): P1 (2,242)> P3 (2039)> P2 (1,820)> P4 (1443). 
Among the species of sampled crabs, Leptuca thayeri and Leptuca leptodactyla were the most abundant. The analysis 
of the Rényi diversity index showed the same hierarchical order registered to richness. The higher diversity occurred 
in P4, including the higher number of rare species and species more abundant, while the lowest diversity was in 
P3, with the second place in specimens collected and where two species were dominant. Most tropical mangroves 
have not been well evaluated for their diversity, there also several species to be described and / or discovered. This 
study may contribute to the knowledge of taxocenose local crabs, providing subsidies to conservation projects and 
management of this estuarine area where human action is growing. 

Keywords: Crustaceans, Diversity, Taxonomy, Abiotic factors.

1. INTRODUÇÃO
Os manguezais são considerados importantes elementos 
dos ecossistemas costeiros tropicais, pois são sistemas 
altamente produtivos e também por promoverem um 
ambiente propício à reprodução, alimentação e como 
“berçário” natural para inúmeras espécies de animais 
(Twilley et al., 1995; Nordhaus et al., 2006). É um dos 
ecossistemas biologicamente mais diversos do mundo, 
sendo rico em nutrientes e matéria orgânica dissolvida e 
particulada (Robertson, 1991).                 
Dentre os grupos de animais mais abundantes no 
ecossistema de manguezal estão os moluscos e crustáceos 
da Ordem Decapoda (Jones, 1984; Macintosh, 1988; 
Nagelkerken et al., 2008). Os decápodos, especialmente 
os braquiúros (caranguejos) podem ser considerados um 
dos mais relevantes grupos da comunidade bentônica, 
tanto em relação à estrutura da comunidade quanto à 
biomassa (Macintosh, 1988), além de serem responsáveis 
pela transformação da matéria orgânica, pelo aumento da 

produtividade, oxigenação e drenagem do solo (Macintosh, 
1988; Robertson, 1991; Cannicci et al., 2008). 
A distribuição da comunidade macrobentônica de 
manguezais é altamente relacionada com as variáveis 
ambientais, especialmente do sedimento. Além desses 
fatores, a vegetação também determina sua distribuição, 
pois proporciona estrutura para o habitat, além de diferentes 
recursos tópicos e tróficos (Gray, 1974; Macintosh, 1988; 
Lee, 1998; Priadarshani et al., 2008; Colpo et al., 2011; 
Thurman et al., 2013). Dessa forma, conhecer melhor a 
diversidade, abundância e características do habitat desse 
grupo são informações de suma importância à preservação 
das comunidades e do ecossistema.
Os crustáceos formam um grupo da macrofauna 
bentônica de grande importância ecológica e econômica. 
Os caranguejos braquiúros representam o ápice evolutivo 
dos Crustacea, com aproximadamente 7.250 espécies 
compondo a maior parte da diversidade dos crustáceos 
da Ordem Decapoda e, provavelmente, são os crustáceos 
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de maior sucesso em número de espécies viventes ou 
colonização de diferentes habitats (Sastry, 1983; Ng 
et al., 2008; De Grave et al., 2009; Davie et al., 2015). 
Os caranguejos braquiúros são encontrados em todos os 
tipos de habitats, ocorrendo de áreas rasas até grandes 
profundidades, com 90,4% delas pertencentes ao Norte e 
Nordeste brasileiro (Coelho et al., 2008). Várias famílias 
da Infraordem Brachyura estão associadas ao ecossistema 
manguezal na costa Brasileira: Ocypodidae, Sesarmidae, 
Varunidae, Pinnotheridae, Plagusiidae, Grapsidae, 
Gecarcinidae, Portunidae e aquelas da superfamília 
Xanthoidea (Jones, 1984; Melo, 1996; Ng et al., 2008; 
Araújo et al., 2014; Shih et al., 2016). Destas, Ocypodidae 
e Grapsidae são as mais representativas nos manguezais 
ao longo da costa brasileira (Melo, 1996; Colpo et al., 
2011). 
No litoral Norte e Nordeste do Brasil há estudos sobre a 
composição de crustáceos decápodos, como o Catálogo 
de Crustáceos do Brasil (Young, 1998) e resultantes do 
Projeto Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva 
(REVIZEE), tratando, principalmente, de espécies 
comerciais: Silva et al. (2001), Viana et al. (2002, 2003) 
e Coelho-Filho (2006). Além disto, também há estudos 
sobre a diversidade de decápodos estuarinos na região 
da Bahia como, os de Almeida et al. (2006), Almeida 
& Coelho (2008) e Almeida et al. (2010). Coelho et al. 
(2008) publicaram uma lista dos braquiúros marinhos e 
estuarinos do norte e nordeste do país e, recentemente, 
Bezerra (2012) publicou uma lista dos caranguejos da 
Família Ocypodidae do Atlântico Sul. 
No Estado de Pernambuco há estudos realizados por 
Coelho (1965/1966; 1972), Coelho & Ramos-Porto (1995), 
Coelho-Santos & Coelho (2001), Coelho et al. (2002, 
2004), Negromonte et al. (2012) e Araújo et al. (2014). 
No entanto, poucos estudos fazem análises da diversidade 
(Araújo et al., 2014), a maioria deles compondo listas 
de espécies. O manguezal avaliado no presente estudo é 
ameaçado devido ao turismo e à crescente especulação 
imobiliária. Desta forma, pretendemos fornecer subsídios 
para propostas de manejo e conservação, uso sustentável 
dos recursos, assim como, contribuir para futuros planos 
de recuperação da área em detrimento da ação antrópica 
local. Assim, este trabalho visa colaborar com os estudos 
sobre a composição de espécies de braquiúros no Estado 
de Pernambuco, descrevendo a diversidade de caranguejos 
(Decapoda, Brachyura) ao longo do manguezal do Rio 
Formoso, além de verificar seu estado de preservação. Os 
objetivos específicos foram determinar a abundância (total 
e relativa), a frequência relativa das espécies, bem como, 
analisar quatro diferentes comunidades com relação às 
variáveis abióticas do hábitat.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo
A amostragem dos crustáceos foi realizada numa área do 
manguezal do Rio Formoso, Município de Rio Formoso, 
litoral sul do Estado de Pernambuco (8°41’00,68” S 
e 35°06’09,49” W), localizado na região fisiográfica 
da Mata Meridional de Pernambuco, 92 km ao sul de 
Recife (Figura 1). Parte do território do Município de 
Rio Formoso está incluída em uma Área de Proteção 
Ambiental – APA (Decreto Estadual n.19.635, de 13 de 
março de 1997), denominada APA de Guadalupe, que se 
localiza na porção meridional do litoral sul do Estado 
de Pernambuco, abrangendo parte dos Municípios de 
Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré e Barreiros (CPRH, 
1999). Hidrograficamente, o Município de Rio Formoso 
está inserido nas bacias dos rios Sirinhaém e Una, além 
de pequenos grupos de rios litorâneos, destacando-se 
neste complexo fluvial, o Estuário do Rio Formoso, com 
uma área aproximada de 2.724 hectares (FIDEM, 1987).

2.2. Coleta de dados
Os caranguejos foram amostrados em baixa-maré, 
mensalmente, durante um período anual (abril/2009 a 
março/2010). O esforço amostral mensal consistiu em 
30 min. de trabalho por ponto de coleta, realizado por 
dois coletadores, totalizando 2 horas de amostragem. 
A área explorada em cada ponto de amostragem foi de 
aproximadamente 20 m2. Em cada área amostral, foram 
explorados aleatoriamente todos os microhabitats, como 
tocas de caranguejos escavadas no sedimento, troncos e 
galhos de árvores, folhas e troncos em decomposição, 
sob rochas, raízes e troncos das árvores de mangue, 
bancos de algas, mexilhões/ostras e na água. Pás de 
jardinagem foram utilizadas para escavar o solo a uma 
profundidade de aproximadamente 10 cm, em todos os 
pontos de coleta.
Os animais amostrados foram colocados em caixas 
térmicas contendo gelo e transportados ao laboratório, 
onde foram lavados e fixados em álcool 70%. 
Posteriormente, os caranguejos foram identificados 
utilizando-se bibliografia especializada (Melo, 1996; Ng 
et al., 2008; Bezerra, 2012) e submetidos a biometria 
(LC, largura da carapaça em milímetros), com o auxílio 
de um paquímetro digital (0,01 mm).
A escolha de quatro pontos de amostragem deve-se ao fato 
dos mesmos apresentarem características de sedimento 
e vegetação particulares, as quais estão descritas na 
Tabela 1. No Ponto 4 utilizou-se, também, uma rede do 
tipo puçá durante cinco minutos (malha de 0,1 mm) para 
amostragem dos braquiúros aquáticos, que se abrigam na 
parte submersa dos caules escora de Rhizophora mangle 
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Figura 1 - Localização do manguezal de Rio Formoso, litoral sul do Estado de 
Pernambuco, Brasil, com indicação dos quatro pontos de amostragem de crustáceos da 

Infraordem Brachyura (vide detalhe).

Figure 1 - Rio Formoso mangrove location, southern coast state of Pernambuco, Brazil, 
with indication of the four sampling sites of crabs Infraorder Brachyura (see details).

Área de 
estudo Zona de Mangue Distância do rio Latitude Longitude Substrato

Ponto 1
Laguncularia racemosa *, Avicennia 

schaueriana
e 8m2 sem cobertura vegetal

300 m 8°40’55.89”S 35° 6’11.02”W Arenoso-lamoso

Ponto 2 L. racemosa *, A. schaueriana e 
Rhyzophora mangle

200 m 8°40’56.85”S 35° 6’8.38”W Lamoso

Ponto 3 Sem cobertura vegetal Margem do rio 8°41’1.15”S 35° 6’11.16”W Arenoso* e lamoso na 
margem

Ponto 4 R. mangle * e L. racemosa Margem do rio 8°41’0.83”S 35° 6’17.19”W Lamoso

Tabela 1. Caracterização dos pontos de coleta onde foram realizadas as amostragens da Infraordem Brachyura, no manguezal do Rio 
Formoso, Estado de Pernambuco, Brasil. (*) indica a composição vegetal e o substrato predominante.

Table 1. Sampling sites charachterization where the Infraordem Brachyura were sampled, Rio Formoso mangroves, state of Pernambuco, 
Brazil. (*) Indicate vegetal composition and predominant substrate.
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Linnaeus, 1753. A salinidade da água do rio e daquela 
presente no interior das tocas foi registrada durante a 
baixa-maré em cada ponto de coleta com um refratômetro 
(0 a 100 PPM), além da temperatura (atmosféricar e do 
interior das tocas), com um termômetro digital (-50°C 
a 150°C), também durante a baixa-maré, nos pontos de 
coleta.

2.3. Composição dos crustáceos e análises 
quantitativas
Após identificados os caranguejos foram quantificados 
por espécie para cada ponto de coleta, com registo do 
tamanho (LC), conforme mencionado anteriormente. 
Posteriormente, obteve-se a abundância total (AT), aqui 
considerada como o número absoluto de indivíduos 
por espécie; a abundância relativa (AR), que traduz 
o percentual de cada espécie em relação ao total de 
exemplares amostrados, sendo representada por AR = 
(n.100)/N, onde: n = número de indivíduos por espécie; 
e N = total de indivíduos na amostra. Posteriormente, a 
abundância relativa foi classificada de acordo com Díaz 
(2007) em: dominante (≥ 70%); abundante (40-70%); 
pouco abundante (10-40%); e rara (≤ 10%). A frequência 
de ocorrência percentual (FR) de cada espécie foi 
calculada ao longo do ano, como também nos pontos 
de coleta, através da fórmula FR = (a.100)/A, onde a = 
número de amostras contendo a espécie; e A = total de 
amostras. A classificação da frequência de ocorrência 
seguiu Díaz (2007): muito frequente (≥ 70%); frequente 
(40-70%); - frequente; pouco frequente (10-40%); e 
esporádica (≤ 10%).

2.4. Análise da diversidade de crustáceos 

Os diversos índices de diversidade podem ser 
influenciados pelas abundâncias e riqueza de espécies. 
Geralmente os diversos estudos envolvendo comunidades 
são realizados usando esforços amostrais diferentes 
para cada comunidade ou ponto amostral, fazendo com 
que a própria natureza da comunidade gere resultados 
tendenciosos (Tóthmérész, 1995). Tentando resolver 
esse problema, o índice de diversidade de Rényi permite, 
através do método de ordenação, comparar a diversidade 
em comunidades com riqueza de espécies e abundâncias 
diferentes (Rényi, 1961; Tóthmérész, 1995). Esse índice 
consiste em uma extensão do conceito de entropia de 
Shannon, diferindo pela definição de uma ordem de 
entropia α. Para α=0 este índice fonece o número total 
de espécies, quando α=1 fornece um índice proporcional 
ao índice de Shannon, enquanto para α=2 o índice que se 
comporta como o índice de Simpson.
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Onde, Ni= média do número de indivíduos da espécie 
i; NT = número total de indivíduos; e α = parâmetro de 
Rényi. Para análise da diversidade de cada comunidade, 
quanto mais baixo o valor do parâmetro Hα, mais sensível 
será a função às espécies raras (maior diversidade na 
comunidade) e, no caso contrário, a função será mais 
sensível às espécies dominantes (menor diversidade na 
comunidade).

2.6. Padrões de abundância espacial da 
taxocenose de Brachyura
As comunidades possuem variações espaciais em suas 
composições devido a diversos fatores, que envolvem 
desde relações espaciais até variações sazonais 
abióticas. Por exemplo, a Análise de Correspondência 
Canônica (CCA) entre os pontos de coleta possibilitou 
o melhor entendimento dos padrões de composição (e 
abundância) e sua relação com variáveis ambientais 
(Legendre & Legendre, 2003). Todas essas análises 
foram implementadas em ambiente R (R Environment 
Core Team, 2011), com o pacote vegan (Oksanen et al., 
2015). 

3. RESULTADOS

3.1 Composição dos crustáceos e análises 
quantitativas
No manguezal de Rio Formoso foram registrados 7.544 
exemplares de caranguejos braquiúros, pertencentes a 
23 espécies, 15 gêneros, 7 famílias e 5 superfamílias. 
As superfamílias que apresentaram maior número de 
espécies foram Ocypodoidea (n=8; 34,8%), Grapsoidea 
(n=7; 30,4%) e Xanthoidea (n=6; 26,1%), enquanto a 
Portunoidea e Majoidea, foram menos representativas 
(n=1; 4,34% cada/SI-I). As famílias com maior riqueza 
foram Ocypodidae (n=7) e Panopeidae (n=6), seguidas de 
Sesarmidae (n=4) e Grapsidae (n=3), enquanto as demais 
espécies registradas pertenciam às famílias Portunidae, 
Ucididae e Majidae (n=1 cada/SI – I). 
A tabela 2 resume a riqueza de espécies e abundância nos 
pontos de coleta. Todas as sete famílias registradas no 
estudo estavam presentes no Ponto 4, no Ponto 1 apenas 
não ocorreram Majidae, nos pontos 2 e 3, figuraram 
espécies de Sesarmidae, Panopeidae, Grapsidae e 
Ocypodidae.
As espécies que foram mais abundantes ao longo do ano 
(no total) foram L. thayeri (n=2.237) e L. leptodactyla 
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(n=2.081) (Tabela 2). Em relação à abundância relativa 
(AR), L. leptodactyla, U. maracoani, M. rapax e L. 
thayeri foram pouco abundantes, enquanto as demais 
espécies foram raras. Nas análises de frequência de 
ocorrência (FR), a maioria das espécies foi pouco 
frequente (Tabela 2).
No Ponto 2, o caranguejo chama-maré L. thayeri foi 
considerado dominante e muito frequente, L. leptodactyla 
também foi considerada muito frequente e M. rapax foi 
frequente (Tabela 2). No Ponto 3, U. maracoani foi a 
mais abundante, seguida de L. leptodactyla, estas duas 
espécies também foram as mais frequentes (Tabela 2). 
Por fim, no Ponto 4, o chama-maré L. thayeri foi a única 
espécie classificada como abundante, L. cumulanta e L. 
leptodactyla foram classificadas como pouco abundantes 
e as demais consideradas raras (Tabela 2).  Em relação à 
frequência de ocorrência (FR), L. cumulanta, Panopeus 
lacustris, P. gracilis, Aratus pisonii, L. leptodactyla e L. 
thayeri foram consideradas muito frequentes no ponto 4 
(Tabela 2).

3.2 Análise da diversidade de crustáceos da 
Infraordem Brachyura
A análise do Índice de Diversidade de Rényi mostra que 
os pontos de amostragem seguem os mesmos padrões 
da riqueza observada (Figura 2; Tabela 2). O ponto 4 
foi o mais diverso e o ponto 3 o menos diverso (Figura 
2). O maior número de espécies raras foi encontrado no 
ponto 4, como também o maior número de espécies com 
maior abundância. Já o ponto 3 duas espécies com maior 
abundância (dominante), sendo também o segundo com 
mais espécimes coletados (Tabela 2).

3.3 Padrões de abundância espacial da 
taxocenose 
A análise de CCA mostrou que os Pontos 2 e 4 são mais 
semelhantes. Os Pontos 1 e 3 são distintos dos pontos 
de amostragem já citados e entre eles (Figura 3). A 
temperatura da atmosfera foi fortemente relacionada 
aos Pontos 2 e 4, o mesmo ocorrendo com 11 espécies 
(vide Figura 3a). A temperatura da toca e o Ponto 3 
estão relacionados apenas com a espécie Uca maracoani 
(Figura 3c). A salinidade esteve relacionada ao ponto 3 e 
a 10 espécies de caranguejos (Figura 3b).
A temperatura do ambiente relacionou-se com o ponto 
2 e 4 e a temperatura da toca esteve relacionada com o 
ponto 3 (Figura 3). Mais especificamente, dentre todas 
as variáveis analisadas, a temperatura ambiente foi a que 
demonstrou maior influência para os pontos 2 e 4 (Figura 
3a). A maioria das espécies está concentrada em regiões 
mais internas do Rio Formoso, respectivamente as áreas 
1 e 2 e, além disso, a área 4 está mais dentro do rio do que 

a área 3 (Figura 3). A análise de CCA mostra que não há 
nenhum gradiente espacial agindo sobre a comunidade 
de braquiúros, caracterizado pelo compartilhamento de 
espécies entre as áreas 2 e 4 (Figura 3).

4. DISCUSSÃO
Os crustáceos da Ordem Decapoda são os animais 
mais característicos do ecossistema manguezal, tanto 
em número de espécies como em biomassa. Entre eles 
destacam-se os representantes da Infraordem Brachyura 
(principalmente Famílias Ocypodidae e Grapsidae), que 
predominam no ecossistema manguezal (Macintosh, 
1988; Colpo et al., 2011; Araújo et al., 2014). As 
populações de caranguejos são componentes importantes 
dos manguezais, pois convertem matéria vegetal em 
detritos, o principal recurso energético para os seres 
heterotróficos das comunidades adjacentes (Macintosh, 
1988; Robertson, 1991). Além disto, a atividade de 
escavar galerias pelos caranguejos pode alterar a química, 
estrutura, topografia do sedimento e a vegetação dos 
manguezais, sendo, por isso, considerados engenheiros 
de ecossistemas (Macintosh, 1988; Kristensen, 2008). 
Assim, trabalhos que avaliem a diversidade e a riqueza 
da macrofauna são de extrema importância, podendo 
indicar o estado de preservação e auxiliar políticas 
futuras com vistas à conservação das comunidades e do 
ecossistema manguezal como um todo.

4.1 Composição dos crustáceos
Este estudo fornece uma referência da estrutura e 
composição da taxocenose de decápodos braquiúros 
do Manguezal do Rio Formoso, revelando importantes 
características da ecologia e distribuição das espécies 
registradas. Dessa forma, verificaram-se as espécies 
que mais contribuiram para cada ponto de coleta e suas 
preferências por determinadas áreas. Dessa maneira, 
a riqueza de espécies de caranguejos (Infraordem 
Brachyura), como observada no presente estudo, foi 
semelhante à registrada por outros autores em manguezais 
do Estado de Pernambuco como: Coelho (1963, 1964), 
que registrou 21 espécies em Barra das Jangadas; 
Coelho (1965, 1966), que registrou 23 espécies em 
diversos manguezais; Coelho-Santos & Coelho (2001), 
que registaram 36 espécies no estuário do Rio Paripe; 
e Araújo et al. (2014), com registo de 25 espécies no 
manguezal do Rio Ariquindá e 21 espécies no manguezal 
do Rio Mamucabas. Outros estudos realizados em áreas 
estuarinas localizadas no sudeste e sul da costa brasileira 
indicam uma diminuição na composição de espécies de 
caranguejos (Rodrigues et al., 1994; Oshiro et al., 1998; 
Branco et al., 2011). De acordo com Schaeffer-Novelli 
(1999), os manguezais de regiões mais frias são menos 
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Lista de
Espécies

AT Total

A
R

FR

C
lassificaçãoPonto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4

Aratus pisonii (Ap) 0 0 1 (0,04) 54 (3,74) 55 0,72 20,83 PF

Armases angustipes (Aa) 0 5 (0,27) 0 0 5 0,06 4,16 E

Callinectes danae (Cd) 2 (0,08) 0 0 25 (1,73) 27 0,35 20,83 PF

Goniopsis cruentata (Gc) 19 (0,84) 0 0 2 (0,13) 134 1,77 54,16 F

Microphrys antillensis (Ma) 0 0 0 5 (0,34) 21 0,27 20,83 PF

Pachygrapsus gracilis (Pg) 91 (4,05) 12 (0,65) 9 (0,44) 66 (4,57) 21 0,27 14,58 PF

Pachygrapsus transversus (Pt) 4 (0,17) 0 0 0 43 0,56 14,58 PF

Acantholobulus bermudensis (Ab) 0 0 0 5 (0,34) 5 0,06 4,16 E

Eurytium limosum (El) 74 (3,30) 18 (0,98) 6 (0,29) 36 (2,49) 178 2,35 43,75 F

Hexapanopeus angustifrons (Ha) 0 0 0 21 (1,45) 4 0,05 2,08 E

Hexapanopeus caribbaeus (Hc) 0 0 0 5 (0,34) 5 0,06 6,25 E

Panopeus lacustres (Pl) 2 (0,08) 1 (0,05) 1 (0,04) 33 (2,28) 37 0,49 29,16 PF

Panopeus occidentalis (Po) 2 (0,08) 1 (0,05) 0 0 11 0,14 14,58 PF

Sesarma curacaoense (Sc) 49 (2,18) 9 (0,49) 13 (0,63) 10 (0,69) 81 1,07 39,58 PF

Sesarma rectum (Sr) 1 (0,04) 0 0 0 1 0,01 2,08 E

Minuca burgersi (Ub) 0 4 (0,21) 0 0 4 0,05 2,08 E

Leptuca cumulanta (Uc) 5 (0,22) 67 (3,68) 0 274 (18,98) 346 4,58 39,58 PF

Leptuca leptodactyla (Ul) 738 (32,91) 325 (17,85) 839 (41,14) 179 (12,40) 2081 27,58 93,75 MF

Uca maracoani (Um) 0 0 1121 (54,97) 68 (4,71) 1209 16,02 47,91 F

Minuca rapax (Ur) 987 (44,02) 35 (1,92) 0 2 (0,13) 1024 13,57 33,33 PF

Leptuca thayeri (Ut) 260 (11,59) 1318 (72,41) 49 (2,40) 610 (42,27) 2237 29,65 77,08 MF

Minuca victoriana (Uv) 7 (0,31) 5 (0,27) 0 0 12 0,15 4,16 E

Ucides cordatus (Uco) 1 (0,04) 0 0 2 (0,13) 3 0,03 6,25 E

Total 2242 1820 2039 1443 7544

Riqueza 15 12 8 17

Tabela 2 - Lista de espécies, abundância total (AT), abundância relativa (AR) e frequência de ocorrência total (FR) e, entre parênteses, a 
frequência de ocorrência por ponto das espécies registradas ao longo do ano no manguezal do Rio Formoso, Estado de Pernambuco, Brasil. 

As siglas na classificação significam: Esporádica (E), Pouco frequente (PF), Frequente (F) e Muito frequente (MF). As letras entre parênteses 
indicam abreviações do nome das espécies usados em análises posteriores.

Table 2 - List of species, total abundance (TA), relative abundance (RA) and the total occurrence frequency (RF), in parentheses, the 
frequency of occurrence for sampling sites of species recorded during the year in the mangroves of the Rio Formoso, state of Pernambuco, 

Brazil. The acronyms in the standings mean: Sporadic (E), Uncommon (PF), Common (F) and Very common (MF).The letters in parentheses 
indicate abbreviations of species names used in further analysis.
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Figura 2 – Método de ordenação da diversidade, Índice de Diversidade de Rényi. Comparação 
entre os pontos de amostragem do manguezal do Rio Formoso, Estado de Pernambuco, Brasil.

Figure 2 - Ordering method of diversity, Rényi Diversity Index. Comparison between sampling 
sites of the mangrove of the Rio Formoso, state of Pernambuco, Brazil.

Figura 3 – Análise de Correspondência Canónica (CCA) entre os quatro pontos de amostragem e a relação com as variáveis 
ambientais. Abreviação das espécies na tabela 2. As variáveis ambientais foram temperatura da atmosfera (Ta/ºC), temperatura da 
toca (Tt/ºC) e salinidade da toca (S/PPM). Letras minúsculas indicam relação das variáveis ambientais, dos pontos e das espécies.

Figure 3 - Canonical Correspondence Analysis (CCA) among the four sampling sites and the relationship with environmental varia-
bles. Abbreviation of species in Table 2. The environmental variables were air temperature (Ta / C), burrow temperature (Tt / ° C) 

and burrow salinity (S/PPM). Lowercase letters indicate list of environmental variables, sampling sites and species.
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desenvolvidos e, consequentemente, existe depleção na 
diversidade de crustáceos. No presente estudo foram 
constatados oito novos registros para o Município do Rio 
Formoso: Acantholobulus bermudensis, Hexapanopeus 
angustifrons, Hexapanopeus caribbaeus, Microphrys 
antillensis, Panopeus occidentalis, Sesarma curacaoense, 
Leptuca cumulanta e Minuca victoriana. Cabe salientar 
que estas mesmas espécies foram registradas pela 
primeira vez por Araújo et al. (2014), na região do 
Município de Tamandaré (manguezais vizinhos a área do 
presente estudo), com exceção de Microphys antillensis, 
que foi registrada para o Estado de Pernambuco pela 
primeira vez no presente estudo. Provavelmente esta 
espécie foi trazida para o manguezal por ação de marés 
de grandes amplitudes, já que ela é típica de ambientes 
marinhos rasos até 40 m de profundidade, ocorrendo em 
fundos de areia, lama, corais, conchas quebradas e entre 
algas (Melo, 1996).
Das 11 famílias de crustáceos decápodos da Infraordem 
Brachyura que podem viver em manguezais 
(Ocypodidae, Sesarmidae, Varunidae, Pinnotheridae, 
Plagusiidae, Grapsidae, Gecarcinidae, Mictyridae, 
Panopeidae, Portunidae e Xanthidae – sensu Melo, 1996, 
Ng et al., 2008 e Shih et al., 2016), cinco delas (42%) 
foram registradas neste estudo, compreendendo sete 
espécies de Ocypodidae, seis de Panopeidae e quatro de 
Sesarmidae. Resultados semelhantes foram observados 
por diversos autores para outras áreas de manguezais 
(Coelho, 1965/1966; Jones, 1984; Macintosh, 1988; 
Nagelkerken et al., 2008; Colpo et al., 2011; Coelho-
Santos & Coelho, 2011; Araújo et al., 2014). Almeida 
et al. (2010) registaram maior riqueza de Panopeidae e 
Ocypodidae, além de Portunidae em áreas estuarinas no 
sul do Estado da Bahia. Importa realçar que na localidade 
do presente estudo não foram realizadas amostragens no 
rio, o que pode ter contribuído para a baixa captura de 
representantes de Portunidae. De acordo com Macintosh 
(1988, 2002) e Kristensen (2008) a fauna bentônica do 
ecossistema manguezal é dominada pelos caranguejos 
escavadores das Superfamílias Ocypodoidea, Grapsoidea 
e Xanthoidea, fato confirmado no presente estudo. 
A maioria das espécies de caranguejos sesarmídeos 
(Família Grapsidae) e caranguejos violinistas (Família 
Ocypodidae) escavam ativamente o sedimento, 
mantendo suas galerias disponíveis como refúgio 
contra predadores e às condições ambientais extremas 
(Kristensen, 2008). Dessa maneira, o ato escavatório 
realizado pelos caranguejos atua no ciclo de nutrientes 
do sedimento, modificando a distribuição das partículas, 
afetando a topografia e melhorando a aeração do solo, 
além de criar microhabitats para outros animais e 
contribuir na produção primária. Portanto, exercem 
um papel importante no funcionamento do ecossistema 

manguezal atuando no ciclo de nutrientes e em sua 
produtividade (Robertson, 1986; Smith et al., 1991; Lee, 
1998, Kristensen, 2008; Mchenga & Tsuchyia, 2013). De 
acordo com Lee (1998) e Kristensen (2008) a maioria 
dos sesarmídeos e ocipodídeos são detrítivos e se 
alimentam principalmente da serapilheira do mangue ou 
de biodetritos, dempenhando um papel significativo na 
reciclagem de nutrientes em ecossistemas de manguezal.
Como mencionado anteriormente, a família com maior 
representatividade no manguezal do Rio Formoso 
foi a Ocypodidae, com 7 espécies registradas. Cabe 
salientar que recentemente Shih et al. (2016) realizaram 
uma revisão sistemática desta família, onde foram 
reconhecidas três subfamílias (Ocypodinae, Gelasiminae 
e Ucidinae). Além disto, os autores revisaram o 
status taxonômico do gênero Uca e seus subgêneros, 
sendo esta nova classificação adotada no presente 
trabalho. Dentre os caranguejos pertencentes à Família 
Ocypodidae, destacam-se os caranguejos-violinistas, 
que eram representados por 104 espécies, todas elas 
pertencentes ao gênero Uca. No entanto, a partir das 
análises filogenéticas realizadas por Shih et al. (2016), 
as espécies de caranguejos-violinistas foram realocados 
em 11 gêneros, sendo que destes apenas três (Leptuca, 
Minuca e Uca) possuem espécies encontradas no Brasil. 
No Nordeste do Brasil, há registo de nove espécies de 
caranguejos-violinistas (Minuca burgersi, Leptuca 
cumulanta, L. leptodactyla, Uca maracoani, M. mordax, 
M. rapax, M. victoriana, L. thayeri e M. vocator (Coelho, 
1994; Melo, 1996; Castiglioni et al., 2010; Thurman 
et al., 2013), somente não tendo sido registradas duas 
destas no presente estudo: M. mordax e M. vocator. 
Recentemente, Araújo et al. (2014) também registaram 
sete espécies caranguejos-violinistas, com exceção de 
M. mordax e M. vocator em duas áreas de manguezais 
do Estado de Pernambuco. Provavelmente, a ausência 
destas espécies de Minuca possa estar relacionada 
a preferência por reduzida salinidade (Melo, 1996; 
Masunari, 2006, 2005; Thurman et al., 2013). Por outro 
lado, das espécies registradas no presente estudo, a mais 
abundante foi Leptuca thayeri (n=2.237) seguida de L. 
leptodactyla (n=2.081), que totalizaram 57,2% de todos 
os exemplares de caranguejos. Uma maior abundância 
de L. thayeri também foi observada por Thurmam 
et al. (2013) em áreas de manguezais ao longo da costa 
brasileira e por Araújo et al. (2014) em duas áreas de 
manguezais do litoral sul do Estado de Pernambuco. De 
acordo com Melo (1996), Bedê et al. (2008) e Thurman 
et al. (2013), M. rapax é a espécie de caranguejo-violinista 
mais abundante nos manguezais brasileiros, embora 
alguns estudos tenham superestimado estes valores por 
identificações errónea, devido a certas similaridades 
morfológicas com M. victoriana (Araújo et al., 2014). 
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No presente estudo, M. rapax ficou entre as quatro 
espécies mais abundantes. De acordo com McNaughton 
& Wolf (1970) a dominância de algumas espécies em 
determinado habitat pode ser explicada de duas formas: 
1) serem generalistas e adaptadas a várias condições 
ambientais; ou 2) serem especialistas e adaptadas a 
poucos aspectos do habitat. Os resultados observados 
no presente estudo são indícios para a segunda hipótese, 
pois o manguezal é um ambiente limitante para espécies 
da comunidade macrobêntica, seja pelo regime de marés, 
hipóxia e variações que restringem as taxocenoses, 
fazendo que sejam dominadas por grandes populações 
de algumas poucas espécies extremamente adaptadas.
Os Panopeidae, que constituem a segunda família com 
maior riqueza no manguezal do Rio Formoso (presente 
estudo), são tipicamente encontrados em fundos lamosos 
(Melo, 1996; Schubart et al., 2000) o que explica o 
expressivo número espécies desta família. No estudo 
realizado por Araújo et al. (2014) em duas áreas de 
manguezais localizadas próximas a área do presente 
estudo, a Família Panopeidae foi a segunda mais 
representativa (seis espécies  amostradas), perdendo 
apenas para a Família Ocypodidae, corroborando os 
resultados observados no presente estudo.

4.2 Análise da diversidade de crustáceos e 
padrões espaciais da taxocenose
Segundo Jones (1984) e Macintosh et al. (2002), 
a distribuição dos caranguejos de manguezal pode 
ocorrer em zonas distintas de espécies ao longo costa, 
com preferência de algumas espécies por determinados 
microhabitats (p. ex., diferentes tipos de vegetação, 
substrato e distância do rio/Figura 3), como já observado 
por Masunari (2006), Bezerra et al. (2010), Thurman 
et al. (2013) e por Macintosh et al. (2002) em diversas 
espécies de caranguejos. Segundo Bezerra et al. (2006, 
2010) e Thurman et al. (2013) diferenças no sedimento 
e na vegetação, assim como salinidade, temperatura 
e exposição a dessecação, são apontados como os 
principais fatores que regulam a ocorrência e distribuição 
diferencial das espécies de caranguejos-violinistas 
(Família Ocypodidae). Além disto, estes fatores atuam, 
também, sobre a distribuição das demais espécies de 
caranguejos de manguezal (Lee, 1998; Macintosh, 1998; 
Macintosh et al., 2002; Colpo et al., 2011).
O Ponto de coleta 1 do manguezal do Rio Formoso 
apresentou substrato arenoso-lamoso, estava localizado 
a 300 m do rio, com predominância de L. racemosa e 
ocorrência de alguns exemplares de A. schaueriana. 
Além disto, este é um dos pontos de coleta de maior 
heterogeneidade ambiental, apresentando diversos tipos 
de microhabitats como galhos e troncos caídos e grande 

presença de pneumatóforos, que podem ser usados como 
abrigo para algumas espécies de panopeídeos (Melo, 
1996). Assim, tais aspectos podem explicar o fato deste 
ponto de amostragem ter apresentado a maior abundância, 
a segunda maior diversidade e uma alta riqueza de 
espécies de caranguejos. A espécie M. rapax apresentou 
maior abundância neste ponto (27,6% de contribuição) 
e segundo Melo (1996) e Thurman et al. (2013) esta 
espécie tem preferência por substrato areno-lamoso, 
o qual predominou neste ponto de amostragem. Além 
disso, L. leptodactyla e L. thayeri foram muito frequentes, 
pois ambas são encontradas, também, preferencialmente, 
em áreas de manguezais com substratos areno-lamosos 
(Bezerra et al., 2006; Masunari, 2006; Thurman et al., 
2013). A primeira espécie prefere águas altamente salinas 
e substratos arenosos ou com pouca lama, enquanto a 
segunda ocorre preferencialmente em áreas lamosas 
(Melo, 1996; Bezerra et al., 2006; Thurman et al., 2013), 
o que de fato ocorreu, L. thayeri foi mais associada a 
águas com salinidades maiores (Figura 3). As espécies 
Pachygrapsus transversus (quatro exemplares) e 
Sesarma rectum (um único exemplar) foram exclusivas 
e pouco abundantes neste ponto do manguezal do Rio 
Formoso, podendo ser classificadas como espécies de 
transição. De acordo com Coelho (1965/1966) e Melo 
(1996), Pachygrapsus transversus é uma espécie típica 
de substratos rochosos de zona de entre-marés, vivendo 
entre troncos e ramos de mangues vivos e madeira podre 
no solo e em bancos de ostras; enquanto Sesarma rectum 
é uma espécie que ocorre, geralmente, em ambientes 
marginais do manguezal, acima da região de mares 
médias, vivendo também entre troncos e ramos de 
árvores de mangue.  
O Ponto 2 do manguezal do Rio Formoso apresentou 
dominância de espécies, com L. thayeri representando 
54,3% neste ponto. Isto se deve, provavelmente, ao seu 
substrato lamoso, considerado preferencial para esta 
espécie (Melo, 1996; Bezerra et al., 2006; Thurman 
et al., 2013). A segunda maior contribuição foi de 
L. leptodactyla (25,3%), devido à existência de uma 
pequena fração arenosa também presente no substrato, 
que é considerado preferido por este caranguejo (Coelho, 
1965/1966). As espécies exclusivas deste ponto foram A. 
angustipes (n=5) e M. burgersi (n=4), sendo a primeira 
geralmente simpátrica a S. rectum, espécie que figurou 
com um único exemplar neste estudo. Segundo Thurman 
et al. (2013) a segunda costuma estar associada a 
substratos arenosos-lodosos, mais secos, implicando em 
seu reduzido registo neste local.
O Ponto 3, localizado próximo às margens do rio, 
teve uma alta abundância, a menor diversidade e a 
dominância de algumas espécies, com U. maracoani 
contribuindo com 53,2%, seguida de L. leptodactyla 
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(46,7%). A maior predominância destas duas espécies 
esteve associada à ausência de vegetação, remetendo 
a uma maior incidência solar e, consequentemente, 
maiores salinidades no local, limitando a ocorrência 
de outras espécies de caranguejos (Crane, 1975; Melo, 
1996; Thurman et al., 2013). Masunari (2006) encontrou 
U. maracoani vivendo apenas em áreas com salinidade 
> 20 ppm, demonstrando sua preferência por habitats de 
salinidade de média à alta, uma correlação positiva já 
informada por Hirose e Negreiros-Fransozo (2008) entre 
a salinidade e juvenis dessa espécie. Da mesma forma, 
L. leptodactyla também foi registrada em locais mais 
salinos por Masunari (2006) & Thurman et al. (2013). De 
forma geral, o gênero Uca e Leptuca predominaram no 
ponto 3, pois suas espécies geralmente toleram grandes 
variações de salinidade, que limitam a distribuição da 
maioria dos crustáceos decápodos (Crane, 1975; Frusher 
et al., 1994).
Segundo Priadarshani et al. (2008), a presença de 
vegetação no manguezal promove maior estruturação 
ao habitat, além de poderem servir também como 
fonte de alimento aos caranguejos, influenciando em 
sua distribuição. O presente estudo torna evidente que 
a ausência de vegetação influencia a distribuição dos 
caranguejos, podendo ser variável explicativa do número 
reduzido de espécies no Ponto 3 quando comparado aos 
amostrados. Orth (1973) menciona que a riqueza e a 
densidade das espécies pode aumentar com a elevação da 
biomassa de plantas, o que explicaria a reduzida riqueza 
de caranguejo registrada neste ponto, caracterizado pela 
ausência de vegetação no Rio Formoso.
O Ponto 4 do Rio Formoso apresentou a maior riqueza 
e diversidade de caranguejos, associado ao predomínio 
de Rhizophora mangle, indicando que esta área de 
manguezal está em estado avançado de desenvolvimento, 
pois trata-se do gênero mais vulnerável do manguezal 
(Fromard et al., 1998). De acordo com Macintosh et al. 
(2002), a maior riqueza e diversidade de taxocenoses 
de caranguejos estão associadas aos manguezais 
preservados e estabelecidos. Além disto, a grande 
quantidade de caules-escora pode propiciar refúgios de 
predadores e abrigo para esses animais, tornando estes 
locais propícios ao estabelecimento de um maior número 
de espécies de caranguejos. 
Nos pontos 4 e 2 a espécie mais abundante e frequente 
foi Leptuca thayeri, devido à característica lamosa 
do substrato, preferida por esta espécie (Melo, 1996; 
Thurman et al., 2013). A segunda espécie mais abundante 
foi L. cumulanta, também registrada em substratos 
lodosos (Melo, 1996; Thurman et al., 2013). As espécies 
exclusivas deste ponto foram Hexapanopeus angustifrons 
(n=21), Hexapanopeus caribbaeus (n=43), Microphrys 

antillensis (n=5) e Acantholobulus bermudensis (n=5), 
que geralmente são registradas em ambientes lodosos, 
exceto H. caribbaeus que habita locais arenosos e que 
poderia estar em migração pelo local (Melo, 1996).
Os manguezais são conhecidos por sua complexidade e 
heterogeneidade espacial. Portanto, o fato de algumas 
variáveis aqui testadas não terem correlação significativa 
com a abundância pode ser explicado pela ação de outras 
variáveis abióticas que podem atuar neste ambiente, 
que precisariam ser testadas, principalmente quanto às 
variáveis edáficas. Satheeshkumar (2012) encontrou 
uma correlação positiva da taxocenose de caranguejos 
com a estrutura da vegetação, salinidade e pH, bem 
como uma correlação negativa da riqueza das espécies 
como os sulfetos e matéria orgânica. De acordo com este 
autor, um fator único não prediz a variabilidade espacial 
na distribuição de caranguejos.
De acordo com os resultados apresentados, conclui-se 
que esta área estuarina apresenta uma alta abundância e 
riqueza de espécies de caranguejos, com alta diversidade 
e dominância. Apesar da área estar sofrendo com 
impactos humanos, os resultados nos mostram um 
ecossistema estável e preservado. No entanto, mais 
estudos são necessários para melhor categorização de 
seu estado real de preservação, envolvendo análises da 
qualidade da água, do sedimento, presença de espécies 
indicadoras, estágio da vegetação arbórea, presença de 
atividades agrícolas em áreas adjacentes, entre outros.
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RESUMO: A ocupação desordenada da costa causa grandes prejuízos ambientais, económicos e sociais. Atualmente 
a costa brasileira apresenta vários pontos de intensa erosão. Em especial, o processo erosivo em andamento na 
região da Ponta da Praia em Santos, um dos municípios mais relevantes da costa sudeste do Brasil, tem-se acentuado 
consideravelmente nos últimos anos. Além de perdas expressivas de extensão da faixa de areia, houve um aumento 
do número de ressacas fazendo com que, nestes eventos, o mar invadisse as estruturas urbanas, causando grandes 
prejuízos ao município. A proposição de soluções tem, historicamente, se baseado em modelação física ou numérica. 
Entretanto, em regiões de hidrodinâmica complexa, os modelos podem não reproduzir adequadamente os fenómenos 
reinantes, tornando necessária a busca por alternativas que permitam avaliar previamente os impactos das estruturas 
propostas. Neste sentido, a implementação e monitorização de projetos piloto constituem-se em uma alternativa 
viável a curto prazo. Neste artigo são apresentadas as principais premissas utilizadas no projeto piloto executado na 
Ponta da Praia em Santos, bem como o seu dimensionamento e as primeiras impressões após a sua implantação. A 
obra é constituída por um quebramar submerso de 515 m de comprimento feito em geotubos preenchidos com areia 
da própria praia. A obra foi implantada e os primeiros resultados mostram-se promissores.
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ABSTRACT: The irregular occupation of the coast is one of the main reasons for many environmental, economic and 
social damages. Presently, there are several stretches of Brazilian coastline under serious erosion. The erosive process 
has increased over the last years at Ponta da Praia in Santos, which is one of the most important cities of Brazilian 
Southeast region. Besides significant losses in extension of sand beach, the frequency of storm surges has been higher 
resulting in structural damages in avenues, streets, sidewalks, and walls used to protect the beachfront infrastructure. 
Solution proposals have been made and they were based on physical or numerical modelling. Meanwhile, the models 
can not simulate adequately the local phenomena when the hydrodynamics of the modelled region is very complex. 
From this perspective, it is important to find options to previously evaluate the impacts of different building designs. 
Thus, the implementation and monitoring of pilot projects to be accomplished in the coastal region are a viable 
alternative in the short term. The most relevant points of the pilot project built at Ponta da Praia are reported in 
this article. Moreover, the structural design and the first impressions of the pilot project after its implementation are 
presented. The designed pilot project resulted in a submerged breakwater with 515 m long, which is made of geotubes 
filled with sand beach. This structure was implemented and the primary results are promising.

Keywords: beach erosion; submerged breakwater; soft building, pilot project 

1. INTRODUÇÃO
A região costeira sempre teve grande importância 
econômica em função das atividades portuárias. Por 
outro lado, o atrativo turístico das praias, somado à 
ocupação irregular e desordenada da linha de costa, 
acentuou, nas últimas décadas os processos erosivos 
locais (Voorde et al. 2009). Segundo IBGE (2011), 
o Brasil segue a tendência mundial de crescimento da 
ocupação populacional da zona costeira, sendo que parte 
significativa desta população está ocupada em atividades 
de turismo, produção de petróleo e gás natural, pesca e 
serviços ligados às atividades económicas das cidades.
A ocupação desordenada da zona costeira é certamente 
um dos grandes agentes modificadores do ambiente 
costeiro, trazendo consequências ambientais, sociais e 
económicas. Além disso, o próprio ambiente sofre com 
a ação de vários agentes naturais de difícil previsão tais 
como, ondas, marés, correntes, ventos e aporte fluvial, 

tornando a análise destes processos um assunto de grande 
complexidade e relevância (Ângulo, 2014). O litoral 
Paulista, por exemplo, apresenta vários pontos com 
progressiva erosão tais como, Ilha Comprida, Peruíbe e 
Mongaguá, Massaguaçu (Caraguatatuba), Ponta da Praia 
(Santos), Guarujá, entres outros (Muehe,2018).  
Neste contexto encontra-se o município de Santos 
(Figura 1), com uma população aproximada de 430.000 
habitantes, sendo uma das quinze maiores cidades 
do estado de São Paulo. A cidade lidera o ranking das 
melhores cidades brasileiras (Delta, 2014) e apresenta 
grande destaque no setor económico visto que abriga o 
Porto de Santos, o maior complexo portuário da América 
Latina (Nightingale, 2017). 
O crescimento desordenado da cidade, a ocupação 
irregular da linha de costa e as necessidades de 
ampliação da infraestrutura urbana, aliados à ampliação 
das atividades portuárias e à necessidade de ampliações 

Figura 1. Localização da região de estudo – Santos - Brasil (adaptado de Garcia et al., 2018). 

Figure 1. Location of studied area – Santos - Brazil (adapted from Garcia et al., 2018).
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nas dimensões dos canais e acesso ao porto estão entre 
as principais causas antrópicas associadas à erosão 
costeira progressiva nas praias de Santos (Italiani, 2014; 
Venancio, 2018). Destacam-se também as alterações na 
dinâmica costeira devidas a causas naturais, tal como 
o notório aumento do número de eventos de ressacas 
que ocorrem no local (FUNDESPA, 2013). Na Figura 2 
são apresentadas as principais intervenções antrópicas 
realizadas na orla de Santos.
Estas intervenções ocorreram em períodos de tempo 
distintos, desde 1905, provocando alterações na 
dinâmica costeira de maneira cumulativa, sendo difícil 
analisar o efeito isolado de cada uma (Tabela 1). Apesar 
de historicamente haver uma tendência erosiva na 
região, Venancio (2018) verificou que após 2010 houve 
uma intensificação do processo erosivo, justamente após 
a dragagem de alargamento e aprofundamento do canal 
do Porto de Santos, localizado próximo a Ponta da Praia 
e diretamente afetada por esta intervenção. A partir de 
modelação matemática, Venancio (2018) verificou que 
a dragagem promoveu uma mudança na hidrodinâmica 
local, indicando que esta intervenção, em particular, foi 
responsável pela aceleração do processo erosivo, que 
de 2010 a 2017 com observação de recuo horizontal de 
faixa de praia de 57 m no trecho mais erodido.   

Tabela 1. Resumo das intervenções antrópicas na orla de Santos. 
Fonte: Venancio (2018).

Table 1. Summary of anthropogenic interventions on Santos  
coastline. Source: Venancio (2018).

INTERVENÇÃO PERÍODO  (anos)

Canais de Drenagem Pluvial 1905 a 1927

Sinais da presença da avenida da 
praia (composta de areia)

1921

Jardins de Orla (Canais 2 e 3) 1935 a 1939

Inauguração do Aquário Municipal 1945

Aterramento tômbolo Ilha Porchat 1946

Inauguração do Emissário Submarino 1978

Alargamento da avenida da praia 
entre os canais 4 e 5 (pavimentada)

Início da década de 1980

Expansão do Aquário Municipal 2006

Expansão do Emissário Submarino 
e Inauguração do Parque Roberto 
Mário Santini

2009

Atividades de dragagem de 
aprofundamento e alargamento do 
canal do porto

2010

Figura 2: Localização das intervenções na região da Baixada Santista. 1: canais de drenagem conhecidos pelos números de 1 ao 6 (da 
esquerda para a direita); 2: tômbolo da Ilha Porchat; 3: enraizamento do Emissário Submarino; 4: canal de acesso ao Porto de Santos; 

5: muros de praia, enrocamentos e muretas na região da Ponta da Praia. Fonte: Venancio (2018). 

Figure 2: Interventions at Santos coastal region. 1: artificial pluvial drainage channels from 1 to 6 (from left to right); 2: Porchat 
Island tombolo; 3: emerged platform from Marine Outfall; 4: Santos’ Port Channel; 5: seawalls, rubble-mound revetments and short 

walls at “Ponta da Praia” region. Source: Venancio (2018).
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As complexas alterações na dinâmica costeira e os 
consequentes problemas causados requerem estudos 
específicos para apontar causas e soluções eficientes para 
conter os avanços da erosão costeira (USACE,1984). A 
região de Santos, por sua grande importância económica 
e social no país, apresenta uma grande quantidade de 
estudos que tiveram por objetivo apontar os principais 
agentes causadores da erosão progressiva entre a Ponta 
da Praia até ao Canal 4 (região crítica) e medir ao longo 
dos últimos anos o recuo da linha de costa (Garcia et al., 
2018). Contudo, a complexa morfo-hidrodinâmica da 
região dificulta os estudos de obras e/ou ações definitivas 
para conter a erosão local. 
As soluções convencionais usualmente adotadas 
para controle da erosão costeira, tais como muros e 
revestimentos de praia, esporões e quebramares emersos, 
além de exigirem grandes investimentos financeiros, 
causam grandes impactos nas áreas adjacentes, além de 
alterarem significativamente as características originais 
da praia protegida (Kim et al., 2013; Oyegbile e 
Oyegbile, 2017). Das Neves et al. (2009) reforça que as 
intervenções tradicionais, chamadas de engenharia dura, 
ao invés de inibirem a ocupação humana nas áreas de risco 
têm efeito contrário, acentuando o problema de erosão 
costeira. Neste sentido, estruturas leves, submersas, e 
que utilizam materiais mais baratos e de fácil remoção 
como os geossintéticos, que vêm sendo adotados como 
uma alternativa para prevenção e controle dos processos 
erosivos nas praias (Oh e Shin, 2006).
Somado a isto, Garcia et al. (2018) aponta que a 
região em estudo apresenta uma grande complexidade 
morfo-hidrodinâmica e que a representação dos efeitos 
das ondas em águas rasas, em especial a difração e a 
reflexão, não se mostram fieis à realidade local quando 
são utilizados modelos matemáticos consagrados. Os 
estudos apontaram diferenças significativas entre os 
resultados obtidos em modelo e os observados em campo. 
Neste sentido, a utilização apenas desta ferramenta não é 
suficiente para estudos de intervenções definitivas.
Com base nisso, a prefeitura de Santos procurou uma 
parceria junto da Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP – através de um Convénio de Cooperação 
de Pesquisa sem transmissão de recursos no qual se 
comprometeria a utilizar o recurso que dispunha, fruto 
de uma multa aplicada do Ministério Público ao Porto 
de Santos e que deveria ser utilizada para recuperação da 
região da ponta da praia. Com base no valor disponível 
pela prefeitura para compra do material empregado e 
execução da obra, foi projetada uma estrutura submersa 
composta de geotubos preenchidos com areia da própria 
praia e disposta à frente de um pequeno trecho da área 
erodida, entre a Ponta da Praia e o Canal 6, constituindo 

um projeto piloto. Esta obra, além de melhorar, a curto 
prazo, as condições no trecho onde foi instalada, será 
monitorizada e contribuirá para avaliar o desempenho 
da estrutura projetada na retenção de areia para 
recomposição do perfil da praia e, consequentemente, 
na melhora da proteção daquele trecho de orla contra 
os efeitos das ressacas. Além disso permitirá ampliar os 
conhecimentos sobre os impactos nas áreas adjacentes e 
indicar intervenções definitivas para as demais regiões 
afetadas e/ou de interesse.
Neste artigo são apresentadas as principais premissas 
utilizadas no projeto, o dimensionamento da obra 
e as primeiras impressões após sua implantação, 
constituindo-se em um exemplo de solução de engenharia 
leve para recuperação de áreas costeiras erodidas, 
que pode ser generalizado para outras localidades. 
Complementarmente, soluções como esta apresentada, 
com utilização de geotubos em obras submersas, 
não possuem uma metodologia de dimensionamento 
consolidada na literatura, de forma que o método aqui 
proposto, contribui para o estado-da-arte, trazendo 
aspetos relevantes e de interesse para estudos de 
engenharia costeira.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Posicionamento da obra
Tendo em vista a complexa dinâmica hidro-
sedimentológica da região, foi necessário estabelecer 
um levantamento topobatimétrico de referência e 
associá-lo a um datum vertical para servir de base para o 
projeto da estrutura. Levando-se em conta as datas mais 
recentes das campanhas de medição e a área de cobertura 
de interesse, optou-se por utilizar o levantamento 
batimétrico realizado em outubro de 2016, associado 
ao levantamento topográfico de abril de 2017, ambos 
realizados pela equipe da UNICAMP. Todas as cotas 
foram referenciadas ao Nível de Redução da Marinha do 
Brasil – NR.
A partir dos resultados obtidos a partir da modelação 
hidrodinâmica apresentada por Garcia et al. (2018), foi 
definido o eixo da obra (Figura 3), constituindo-se de 
dois segmentos lineares, sendo:
um segmento transversal enraizado junto ao muro 
de praia e avançando mar adentro por 275 m, com 
rumo de 280,15° em relação ao Norte Verdadeiro, em 
profundidades próximas de 3,5 m em relação ao Nível de 
Redução da Marinha na região – NR;
um segmento longitudinal concebido com 240 m 
de extensão e rumo de 347,53° em relação ao norte 
verdadeiro, praticamente acompanhando a isóbata de 
3,5 m em relação ao NR.
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2.1.1 Segmento longitudinal
O segmento linear principal, aqui chamado de 
longitudinal, foi definido de forma a ficar paralelo à 
direção dos muros de proteção existentes na ponta da 
praia. Com isso espera-se que a refração das ondas que 
ocorrerá sobre a proteção proposta faça com que as ondas 
passem a atingir os muros com um ângulo próximo da 
ortogonal, diminuindo o transporte longitudinal costeiro 
resultante existente (Figura 4). Neste caso, a reflexão de 
ondas, que atualmente gera uma resultante longitudinal 
de corrente costeira em direção ao canal 6, conforme 
pode ser comprovado pela acumulação de sedimentos do 
lado esquerdo de quem olha para o mar junto às muretas 
do canal 6, (Figura 5) deverá ser praticamente eliminada.
Quanto à posição escolhida para a colocação da obra, 
optou-se por manter o segmento longitudinal da obra em 
uma região ainda estável do perfil praial, ou seja, em que 
as inclinações fossem baixas. Além disso, optou-se por 
uma distância da linha de costa que permitisse observar 
uma acreção na praia, capaz de minimizar os efeitos das 
ressacas no local, sem, contudo, verificar um avanço da 
praia sobre a obra piloto.
Quanto à cota de coroamento do trecho, optou-se por 
adotar as mesmas definições propostas por Oh e Shin 

(2006) para uma obra em geotubos na cidade de Young-
Jin (Coréia), em condições de nível d’agua e agitação 
de ondas similares àquelas reinantes na Ponta da Praia 
em Santos. Oh e Shin (2006) afirmaram que, apesar de 
obterem em ensaios em modelo reduzido coeficientes 
de absorção de onda incidente melhores para cota de 
coroamento zero em comparação com a cota -0,5m, 
optaram por executar a obra em cotas inferiores (-1,0m) 
em função da questão estética e para evitar riscos à 
navegação. Além disso, após um ano de monitorização 
observaram resultados positivos em relação à eficiência 
da obra em reter os sedimentos entre ela e a linha de 
costa, recompondo a praia.

2.1.2 Segmento transversal
Apesar do objetivo principal da obra proposta 
ser a diminuição da energia da onda incidente e o 
realinhamento da frente das ondas em direção à costa, 
ambos função do eixo longitudinal da obra (paralelo à 
praia), os estudos em modelo hidrodinâmico (Garcia 
et al., 2018) indicaram uma tendência, tanto em maré 
de enchente, quanto em certos momentos de maré de 
vazante, um direcionamento das correntes de maré em 
direção à embocadura do estuário santista, entre o eixo 
longitudinal da obra e a linha de costa. Esta condição não 

Figura 3. Posicionamento do eixo do projeto piloto, seções de levantamento topo-batimétrico e pontos 
de sondagem. 

Figure 3. Pilot Project location, topographic and bathymetric survey profile and borehole points. 
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Figura 4. Condição atual de reflexão de ondas na região da Ponta da Praia. Fonte: Garcia et al. (2018). 

Figure 4. Current wave reflection at Ponta da Praia area. Source: Garcia et al. (2018).

Figura 5. Tendência resultante longitudinal de corrente costeira atual (adaptado de Google Earth, ©2015 Google apud Venancio, 2018). 

Figure 5. Resultant direction of the present longshore current (adapted from Google Earth, ©2015 Google apud Venancio, 2018).
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apenas reduziria a acumulação de sedimentos no tardoz 
da obra, pois o material seria arrastado pelas correntes 
em direção ao canal do Porto de Santos, como também 
induziria a formação de uma cava na região, podendo 
comprometer inclusive a estabilidade da obra. Neste 
sentido, optou-se por manter um trecho transversal. 
Contudo, este trecho começa emerso na praia e avança 
mar adentro submerso, acompanhando a inclinação do 
perfil e permitindo a circulação da corrente superficial, 
evitando assim a deterioração da qualidade da água e 
consequentemente da condição de balnear no tardoz da 
obra. 
Por fim, em função dos riscos de vandalismo, foi 
sugerida a adoção de uma camada de blocos de 
enrocamento protegendo os primeiros 75 m da obra, que 
correspondem ao trecho em que ela afloraria em alguma 
condição de maré. O dimensionamento destes blocos de 
proteção foi elaborado levando-se em consideração as 
recomendações de USACE (1984). Como tal empregou-
se a seguinte equação para o cálculo do peso médio dos 
blocos,

eq1

P= {H^3{. γ_{s}}} over {K_{d}. ( {γ_{s}} over {γ_{a}}-1

)^{3}.cotg(θ)} 

P=
H
3
. γs

Kd .(
γs

γa
−1)

3

.cotg(θ)

 (1)

Em que: P representa o peso de cada bloco (kN), γs o 
peso específico do material do bloco 26,50 kN/m3 para o 

granito, H a altura da onda, γa o peso específico da água 

(10,25 kN/m3) θ o ângulo, em graus, do talude em relação 
à horizontal, e Kd o coeficiente de estabilidade.

2.2 Dimensões e material empregado
Como se trata de um projeto piloto, atendendo à 
necessidade de impacto mínimo nas adjacências, o projeto 
foi concebido considerando as seguintes premissas: baixo 
impacto visual, baixo custo e fácil remoção em caso de 
não corresponder às expectativas. Sendo assim, optou-se 
por uma solução em geotubos, preenchidos com areia do 
trecho de praia mais a leste (entre os canais 2 e 3 - Figura 
2), nos quais a prefeitura de Santos sistematicamente já 
fazia o desassoreamento dos canais de drenagem e lançava 
o material na região de estudo. Com isso, caso o projeto 
não fosse adequado e/ou causasse impactos negativos 
nas adjacências, facilmente os geotubos poderiam ser 
rasgados e retirados com auxílio de rebocadores e a areia 
seria redistribuída pelas ondas ao longo do perfil praial, 
constituindo-se assim, uma alimentação artificial de praia.
Quanto aos comprimentos adotados para os geotubos que 
compõem ambos os segmentos da obra, foram analisados:

• a disponibilidade do material no mercado nacional, 
atendendo à urgência na execução da obra para 
aproveitar o período de calmaria de ondas, típico 
de verão, que se aproximava;

• o peso próprio dos geotubos após o preenchimento 
suficiente para mantê-los estáveis face à ação das 
ondas;

• facilidade de manuseamento e disposição dos 
geotubos durante a instalação tendo em vista 
os equipamentos necessários para tal e técnicas 
a serem utilizadas no enchimento, com vista à 
redução dos custos finais de execução da obra, uma 
vez que os recursos que a prefeitura dispunha para 
execução da obra eram limitados. 

• Em função da utilização dos geotubos expostos ao 
ambiente costeiro, sujeitos à incidência direta de 
raios solares e à abrasão devido à movimentação de 
areia frente à ação das ondas e correntes, visando 
a maior durabilidade do material, optou-se por 
uma solução em geocomposto de poliéster de alta 
tenacidade, alta capacidade filtrante e proteção UV, 
tal como recomendado por Bezuijen e Vastenburg 
(2013). Além disso, este tipo de composição 
dificulta que elementos como madeira, pregos e 
outros objetos cortantes ou perfurantes rompam 
o tecido. Por fim, a escolha do poliéster está 
relacionada com a estabilidade geométrica da obra, 
pois este material possui menor deformabilidade 
e fluência do que outros polímeros como, por 
exemplo, o polipropileno (Bezuijen e Vastenburg, 
2013).

O cálculo da resistência à tração do tecido foi feito 
a partir do software GeoCoPS 3.0, considerando o 
elemento mais solicitado de cada trecho, e a aplicação de 
um fator de segurança de 4,95, em função dos efeitos não 
considerados no cálculo (variação da maré e ação direta 
das ondas). 
Para garantir a estabilidade geotécnica e hidráulica 
da estrutura proposta, foram utilizados tapetes anti-
socavação, uma vez que contribuem para distribuição da 
sobrecarga decorrente da instalação da estrutura sobre o 
solo local e possui capacidade de se deformar e proteger 
o pé da estrutura na ocorrência de socavação pela ação 
hidrodinâmica. O referido tapete acautela assim a erosão 
junto da estrutura que pode colocar em causa a sua 
estabilidade.

2.2.1 Definição da abertura mínima dos poros dos 
geotubos (O90  )
A definição da abertura mínima dos poros dos geotubos 
(O90 ) foi feita a partir da curva granulométrica dos 
sedimentos coletados no pós-praia (Figura 6), próximo 
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ao Canal 2, que foram definidos para preenchimento dos 
geotubos, utilizando-se o método descrito em Bezuijen e 
Vastenburg (2013). Este método estabelece o critério de 
retenção de areias pelo geotêxtil em função da solicitação 
dinâmica do fluxo de correntes hidráulicas e da ação 
hidráulica das ondas, tal como apresentado na Tabela 1.

Figura 6. Análise Granulométrica dos sedimentos coletados no pós-
praia junto ao canal 2 de Santos. 

Figure 6. Granulometric curve of a beach sediment obtained from 
backshore zone, near to Channel 2 – Santos.

Tabela 2. Critério de retenção de areia pelo geotêxtil. (adaptado de 
Bezuijen e Vastenburg, 2013). 

Table 2. Recommended design retention criteria for geometrically 
closed geotextiles. (adapted from Bezuijen e Vastenburg, 2013).

                                   Areia (D > 60 μm)

Solicitação dinâmica 
do fluxo de correntes 
hidráulicas

O90 < 5 ∙ D10 ∙ Cu
1/2 e O90 < 2 ∙ D90 

Ação hidráulica de ondas O90 < 1,5 ∙ D10 ∙ Cu
1/2 e O90 < D90

O90 = Abertura aparente dos poros do material geotextil constituinte do tubo [mm] 
D90 = Tamanho de peneira (abertura) onde passa 90 % do material da amostra [mm]
Cu = Coeficiente granulométrico de uniformidade (Cu = D60 / D10)
D60 = Tamanho de peneira (abertura) onde passa 60 % do material da amostra [mm]
D10 = Tamanho de peneira (abertura) onde passa 10 % do material da amostra [mm]

2.2.2 Análise de estabilidade geotécnica

A análise da estabilidade geotécnica da obra foi 
avaliada com base no software Slide e na sondagem SP 
-01 apresentado em FUNDESPA (2015). O Ponto de 
Sondagem à Percussão utilizado é o mais próximo do 
local de implantação da obra que se obteve (ponto 01), 
conforme apresentado na Figura 3.

3. RESULTADOS

3.1 Posicionamento da obra
Na Figura 7 é apresentada a obra projetada, inserida 
na batimetria local, com a cota de coroamento a -0,5m 
DHN (relativo ao zero da Diretoria de Hidrografia e 
Navegação).

Figura 7. Posição definida para o projeto piloto inserida na 
batimetria local. Fonte: Garcia et al. (2018). 

Figure 7. Final position of pilot project and the bathymetric survey 
in study area. Source: Garcia et al. (2018).

Para atender às cotas previstas no projeto, as facilidades 
na aquisição e execução no curto espaço de tempo em 
função da janela meteorológica favorável no período 
de verão onde as ondas são menos energéticas, foi feita 
uma consulta aos principais fabricantes de geotubos. 
Foram analisados que materiais estariam disponíveis 
para aquisição sem necessidade de importação, o que 
acarretaria tempo para a compra e não permitiria a 
execução da obra ainda no verão de 2017-2018. Os 
fabricantes apresentaram os materiais mais adequados 
para a obra em questão. Esta consulta, aliada ao cálculo 
de estabilidade estática realizado com o programa 
GeoCoPS permitiu várias das definições de material 
apresentadas na secção 3.2. Em especial, resultou na 
definição do máximo perímetro de geotubo de 12m e no 
comprimento de 20 m que seria suficiente para manter 
o elemento estável sob ação de ondas e correntes, já 
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que cada geotubo teria um peso submerso aproximado 
de 1,10 ×103kN (perímetro de 9 m) a 1,70 ×103 kN 
(perímetro de 12 m), considerando um índice de vazios 
de 30%.
Realça-se que os níveis d’água representados nas Figuras 
dos cortes das seções da obra têm as seguintes definições:

• MLHW (Mean Lower High Water): média das 
preia-mares de quadratura;

• MHHW (Mean Higher High Water): média das 
preia-mares de sizígia;

• MSL (Mean Sea Level): nível médio do mar;

• MHLW (Mean High Low Water): média da baixa-
mares de sizígia;

• MLLW (Mean Lower Low Water): média da 
baixa-mares de quadratura;

• NR (Nível de redução): média das maiores baixa-
mares de sizígia. Representa o Zero da DHN – 
Diretoria de Hidrografia e Navegação.  

3.1.1 Segmento longitudinal
Este segmento foi projetado contendo duas camadas 
de geotubos, a primeira, composta por duas linhas 
justapostas de geotubos de 20 m de comprimento e 9 
m de perímetro cada, totalizando 24 geotubos (12 por 
linha), já a camada superior foi projetada com uma única 
linha composta por 12 geotubos de 20 m de comprimento 
e 12 m de perímetro. Na Figura 8 é apresentado um corte 
ao longo do eixo do segmento longitudinal da obra piloto 
proposta. 
Esta configuração permite que a cota de coroamento 

da estrutura alcance a cota -0,5m DHN, considerando 
a profundidade aproximada de instalação do trecho 
longitudinal (3,5m DHN),  ficando, assim, nivelada 
conforme os critérios estabelecidos, mantendo a 
estabilidade dos geotubos (detalhado na secção 3.2) e 
maximizando a superfície de contato da obra com as 
ondas. Na Figura 9 é apresentada a seção transversal típica 
do segmento longitudinal da obra. Os elementos indicados 
com as letras de A a D são referentes aos materiais 
empregados que serão apresentados na secção 3.2.

3.1.2 Segmento transversal
Foram considerados geotubos de duas dimensões distintas 
para este eixo da obra: os primeiros 3, com 25 m de 
comprimento e perímetro de 9 m cada (trecho com a proteção 
de enrocamento), e, na sequência mais 10 geotubos, com 20 
m de comprimento e perímetro de 12 m cada. Na Figura 
10 é apresentado o corte ao longo do eixo do segmento 
transversal da obra piloto proposta. Já na Figura 11 e na 
Figura 12 são apresentadas as seções transversais típicas 
deste segmento da obra nos trechos emerso e submerso, 
respetivamente. Os elementos indicados com as letras de 
A a G são referentes aos materiais empregados que serão 
apresentados na secção 3.2.
Para a determinação do peso dos blocos de proteção do 
trecho inicial da obra a partir da Equação (1), proposta 
por USACE (1984), é necessário saber a altura de onda 
máxima sobre a estrutura, dado este não disponível pela 
falta de medições de campo próximas ao local aliado 
à dificuldade de modelações matemáticas calcularem 
adequadamente os valores irradiados de ondas medidas 
em locais mais profundos. Neste sentido, optou-se por 
empregar a maior altura de onda que quebraria sobre 

Figura 8. Corte ao longo do eixo do segmento longitudinal da obra piloto proposta. 

Figure 8. Longitudinal section from center line of the longitudinal stretch of the pilot project.
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Figura 9. Seção transversal completa do segmento longitudinal da obra piloto. 

Figure 9. Cross-section from center line of the longitudinal stretch of the pilot project.

Figura 10. Corte ao longo do eixo do trecho transversal do projeto piloto proposto. 

Figure 10. Longitudinal section from center line of the transversal stretch of the pilot project.

Figura 11. Seção transversal do segmento transversal da obra piloto em seu trecho emerso. 

Figure 11. Cross-section from center line of the emerged transversal stretch of the pilot project.
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o trecho da estrutura protegido por enrocamento (ver 
Figura 10), associada ao máximo nível de água local. 
Desta forma, qualquer onda superior a esta quebraria 
ainda sobre o perfil praial, ou seja, reduziria sua energia 
antes de atingir este trecho da estrutura. A partir dessas 
premissas, a altura máxima de onda calculada foi de 
2,0m. Os demais parâmetros necessários para o cálculo 
do peso dos blocos foram: o coeficiente de estabilidade 
Kd igual a 2,3 (tabelado USACE,1984 - considerando 
blocos naturais irregulares), a inclinação básica do talude 
de 1V:2H. Com base nestes valores obteve-se o peso 
médio dos blocos de 1,16 × 11.6 kN.
Considerando que os blocos serão colocados apenas para 
proteção dos geotubos contra vandalismo, considera-se 
suficiente apenas uma camada de blocos devidamente 
encaixados e com diâmetro médio (d50 ) de 0,76m, 
correspondendo a 50% ou mais dos blocos da amostra. 
A variação do peso dos blocos deve ser de 70% a 
125% do peso médio, ou seja, de 8,1 kN a 14,5 kN, e 
respetivamente, 0,67 m a 0,82 m de diâmetro.

3.2 Dimensões gerais
Na Tabela 2 são apresentados os detalhes de cada um 
dos elementos indicados por letras A a G nas seções 
transversais (Figura 9, Figura 11, Figura 12).

Com base no dimensionamento proposto por Bezuijen 
e Vastenburg (2013), o geotêxtil a ser empregado na 
confecção dos geotubos deve possuir uma abertura 
de poros máxima de 0,148 mm, impedindo que se 
desenvolvam processos erosivos de material particulado, 
frente à ação dinâmica das ondas que incidirão sobre as 
estruturas.
A resistência à tração mínima do tecido foi calculada a 
partir da simulação no programa GeoCoPS considerando 
o geotubo sujeito a condição estática crítica, ou seja, com 
o menor nível de água ao qual cada trecho da estrutura 
estivesse submetido. A ação de ondas não foi considerada 
nos cálculos por limitação da formulação do software. 
Para compensar a ausência dos efeitos da subpressão 
ocasionada pelas ondas, bem como considerar os danos 
ao tecido durante a instalação, esforço na costura dos 
geotubos, acomodação da superfície de apoio dos 
geotubos, a redução da resistência do tecido ao longo da 
vida útil da estrutura, foi adotado um fator de segurança 
mínimo de 4,95, fator este que é mais elevado do que o 
usualmente empregado em obras de geotubos em áreas 
não sujeitas a ação de ondas. 

Figura 12. Seção transversal do segmento transversal da obra piloto em seu trecho submerso. 

Figure 12. Cross-section from center line of the submerged transversal stretch of the pilot project.
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No sentido longitudinal, a carga linear característica no 
tecido calculada foi de 13 kN/m, enquanto no sentido 
transversal foi de 17 kN/m. Desta forma, a mínima 
resistência à tração do tecido, já considerando o 
coeficiente de segurança, foi de 84 kN/m. Com base nos 
valores nominais empregados pelas principais fabricantes 
de geotubos, foi definida a resistência nominal mínima 
de 100 kN/m.  
Sendo assim, as características do material utilizado para 
os geotubos estão apresentadas na Tabela 3. Já na Tabela 
4 são apresentadas as características do constituinte dos 
tapetes anti-socavação.

Tabela 4. Características do material de confecção dos geotubos. 

Table 4. Properties of textile used in geotextile tubes. 

Matéria Prima do Geocomposto  

-Geotêxtil Tecido Poliéster

-Geotêxtil Não Tecido Poliéster

Resistência à tração nominal mínima do tecido  

-Direção longitudinal 100 kN/m

-Direção transversal     100 kN/m

Deformação na resistência nominal  

-Direção longitudinal ≤ 12,0 %

-Direção transversal     ≤ 12,0 %

Gramatura 650 g/m2

Permeabilidade do tecido à água ≥ 10 l/m²/s

Abertura dos poros - O90 ≤ 148 µm

Tabela 5. Características do material de confecção do tapete anti-
socavação. 

Table 5. Properties of the anti-scouring mat

Matéria Prima do Geocomposto  

-Geotêxtil Tecido Poliéster

-Geotêxtil Não Tecido Poliéster

Resistência à tração nominal mínima do tecido  

-Direção longitudinal 300 kN/m

-Direção transversal     50 kN/m

Deformação na resistência nominal  

-Direção longitudinal ≤ 10,0 %

-Direção transversal     ≤ 8,0 %

Gramatura 1.084 g/m2

Bolsa lateral Ф0,7 m – Geotêxtil Tecido de PET ou PVA com distâncias 
entre bocais inferiores a 12,5m.

Na Figura 13 é apresentado um resumo dos resultados 
do cálculo de estabilidade geotécnica aplicado à seção 
de maior solicitação, localizada no trecho longitudinal da 
obra piloto proposta.
Na tabela localizada no canto superior esquerdo da Figura 
13 está inserida a resistência de projeto do material 
de reforço. Conforme já foi especificado, o tapete de 
anti-socavação foi definido de forma a contribuir para 
a estabilidade global da estrutura, e sendo assim, deve 
possuir uma resistência nominal de 300 kN/m. Já a 
tabela localizada à esquerda, mais abaixo apresenta as 
propriedades do solo de apoio, bem como do material 
de preenchimento da estrutura. Aqui foi considerado o 
modelo Mor-Coulomb para os solos arenosos e material 
de preenchimento e condições não drenadas para o solo 
mole.

Item Elemento Perímetro

(m)

Comprimento

(m)

Área

(m2 )

Fator de 
Forma

Quantia Volume de areia para enchimento 
dos geotubos (m3 )

A Geotubo tecido 9 20 5,0 0,460 24 2400 

B Geotubo tecido 12 20 7,8 0,374 12 1872 

C Tapete anti-socavação 15,42 

12 

12 

20

25

20

-

-

-

-

-

-

12

3

10

-

-

-

D Mini-bag tecido ϕ0,7m 2, e

2,2 

20 e

25

0,39 e

0,39

~1 44 e

6

339  e

58 

E Geotubo tecido 9 25 5,0 0,460 3 325 

F Geotubo tecido 12 20 8,2 0,411 10 1640 

G Proteção não tecido 8 66 - - 1 -

Volume Total  6684

Tabela 3. Detalhes dos elementos indicados nas seções transversais. 

Table 3. Cross-sections detailed elements.
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Realça-se que este modelo é uma simulação numérica 
da situação estática da estrutura na condição mais 
desfavorável, ou seja, com maior sobrecarga. Usualmente 
o fator de segurança (FS) adotado em aterros sobre solos 
moles é da ordem de 1.5. Contudo, em função da não 
inclusão dos efeitos dinâmicos das ondas e correntes no 
cálculo, considerou-se um incremento de 50% no FS 
mínimo, ou seja, 2,3. Note-se que o cálculo resultou em 
um FS global de 2,48, sendo, portanto superior ao limite 
mínimo considerado.

4. DISCUSSÃO
A dificuldade de reprodução dos fenômenos de difração, 
reflexão e rebentação de ondas no modelo matemático 
utilizado para definição do posicionamento da obra foi o 
principal motivo para a proposta de uma solução piloto 
de dimensões reduzidas. A alternativa seria a construção 
de um modelo reduzido em escala adequada para 
reprodução dos fenômenos de deformação das ondas 
em águas rasas bem com das correntes induzidas pelas 
marés. No entanto, os custos deste modelo e o tempo 
para execução do mesmo inviabilizariam qualquer 
intervenção no local em um horizonte de curto prazo, 
visto que implicaria um tempo mínimo para construção, 
calibração, validação e estudo de obras de proteção da 
costa (1 a 3 anos no mínimo). 
As premissas adotadas no projeto seguiram as 
recomendações de outros autores que propuseram obras 
similares e os resultados obtidos no dimensionamento 
mostraram coerência com os apresentados pelos mesmos 
autores, em especial Oh e Shin (2006).

A obra foi implantada entre janeiro e abril de 2018 
seguindo as especificações apresentadas e já ocorreu 
acumulação de sedimentos na região de influência direta. 
Na Figura 14 é apresentada uma vista aérea da obra 
na qual se observa que a estrutura se mantém íntegra, 
mesmo após 10 meses que incluíram toda a temporada 
de ressacas de 2018.

Figura 14. Foto aérea da obra após a implantação. Fonte: Prefeitura 
Municipal de Santos. 

Figure 14. Pilot Project after the implantation of the construction. 
Source: Prefeitura Municipal de Santos..

A configuração das seções transversais propostas para 
os trechos longitudinal e transversal, bem como o 
comprimento adotado para cada geotubo, mostraram 
ser adequadas tanto para a execução quanto para a 
manutenção da obra até ao presente momento.

Figura 13. Saída do software Slide – Estabilidade geotécnica. 

Figure 13. Output analysis software Slide – geotechnical stability
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Quanto às dimensões da estrutura piloto, observou-se 
que foram capazes de produzir alterações mensuráveis 
no perfil praial, cumprindo o objetivo da obra. Na Figura 
15 é observada a seção 0 (vide Figura 3) como exemplo, 
na qual é nítida a mudança do perfil praial. 
Quanto ao material empregado, a abertura do tecido 
calculada em função da granulometria do material de 
enchimento dos geotubos, foi um dos maiores desafios 
no projeto visto que não havia referências sobre o uso 
de aberturas tão pequenas do tecido em obras offshore. 
Apesar disso, foi possível o enchimento dos geotubos 
sem comprometimento do tecido, e as inspeções visuais 
não apontam qualquer fuga de sedimentos. Já os fatores 
de segurança adotados nos cálculos de resistência e 
estabilidade dos geotubos, função entre outros fatores, 
da não consideração dos efeitos dinâmicos das ondas e 
correntes, também se mostraram adequados. 
Por fim, a escolha por uma obra de engenharia leve, 
constituída de um quebramar submerso construído 
em geotubos foi a forma mais barata e simples de 
implementar o projeto piloto, visto que os seus impactos 
reduzidos dispensaram qualquer licença ambiental para 
a execução.  

5. CONCLUSÕES
A dinâmica das praias na Baía de Santos sofreu grandes 
alterações nos últimos 50 anos, consequência de várias 
intervenções humanas aliadas à ocupação desordenada 
da linha de costa. A Ponta da Praia, por estar próxima da 
embocadura do Estuário Santista, na qual se localiza o 
Porto de Santos, tem um histórico de retração da linha de 

costa acentuado, causando muitos prejuízos à Prefeitura, 
principalmente nos grandes eventos de ressaca. Diversos 
estudos realizados no local recorreram a modelações 
matemáticas e apontaram para um comportamento das 
ondas e transporte de sedimentos associado contrastantes 
aos efeitos observados no campo.
A adoção de obras piloto, de baixo impacto e custo 
constituem uma alternativa viável a curto prazo, sendo 
capaz de auxiliar tanto na monitorização do local quanto 
na diminuição dos prejuízos causados quando há invasão 
da água do mar junto à infraestrutura urbana existente no 
local, tal como avenidas, farol, passarelas, além de casas 
e comércios.
A obra projetada já foi implantada e, mesmo com um curto 
período de tempo de monitorização, demonstrou ser eficaz 
no acúmulo de sedimentos na região afetada por ela. 
Além disso, a execução bem-sucedida da obra projetada 
evidenciou a adequação do método aqui proposto, em 
especial a adoção de uma abertura da trama do tecido do 
geotubo inferior àquelas empregadas em outros projetos 
offshore da literatura, constituindo-se em uma alternativa 
viável para futuros projetos desta natureza. 
Com a contínua monitorização dos perfis e batimetria 
local espera-se obter uma acreção da praia, que por sua 
vez voltará a proteger a orla contra os efeitos das ressacas 
de maneira natural. Esta acreção deve ser mais rápida, 
quanto maior for o volume de sedimentos lançados pela 
prefeitura no trecho após a instalação da obra, volume este 
que ao invés de ser levado pelo transporte costeiro para 
fora do volume de controlo, passará a ser, em sua maior 
parte, trapeado pela estrutura proposta.
O projeto piloto constituído coma geotubos submersos é 

Figura 15. Perfil de praia – seção 0. 

Figure 15. Beach profile – Section 0.
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em uma solução econômica e ambientalmente interessante 
em comparação com soluções convencionais. No caso 
específico da ponta da praia de Santos, permitirá, a 
partir de sua monitorização, preencher as lacunas de 
conhecimento em relação ao comportamento dos agentes 
hidrodinâmicos que vem provocando o intenso processo 
erosivo que tem sido verificado na região. 
Desta forma, caso a resposta  ambiental à introdução do 
projeto piloto proposto não seja favorável, a remoção 
da estrutura terá um custo mínimo e não causará 
qualquer impacto na região, uma vez que o material de 
enchimento dos geotubos apenas retornaria para o sistema 
costeiro. Ainda assim, os resultados obtidos desta análise 
permitiriam propor novas intervenções, com maior 
possibilidade de solucionar os problemas verificados na 
região. 
Por outro lado, caso o ambiente responda conforme 
esperado, a obra construída poderá constituir uma solução 
definitiva para o trecho em que foi instalada, podendo ser 
replicada para os quase três quilômetros compreendidos 
entre a ponta da praia e o canal 4, sessando de maneira 
definitiva o recuo que a linha de costa vem sofrendo 
na região e, consequentemente, protegendo a orla e 
todos os equipamentos urbanos nela instalados da ação 
das ressacas, sem que para isso, o santista tenha que se 
conformar com uma mudança significativa na vista da 
baía, na característica da rebentação das ondas, ou nas 
condições de balneabilidade das praias de Santos.

6. AGRADECIMENTOS
À Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e da Secretaria de Meio Ambiente, que tornaram 
possível a implantação da obra.
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