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Allstnlcl - ScdimenlUry dyn~mic studies were conduClCd 011 Ihe Norlh lilloral of Rio Grunde do Nort~ Slale, comprising Ihe Silo
Bemo do None and Cai~um do Norle eilies, based 011 eoaswl processes dll1:i (wind, curtCms, waves and lides), beach profiles
(moniloring six beach profiles, belween June of 2000 and august of 20(1), anll clements in Ihe morphologic and slruclural
features, The coaslline chunges due 10 erosion and deposi lion arc Ihe major concern for Ihe coasUiI zone management of lhis arc.1,
This work is sening Ihe necessilY 10 understand Ihe causes of erosion before conslruclion of prOlcclive slruclure on erosional
beaches. Some ilems can be observed: I). TIle dcslruclion cffccls in Ihe eoaslline were not eliminaled by lhc conslruction of a
groyne,field: 2) The increase of the erosion process in the arca ancr the last groyn. The main modificalions happened on lhc
months of November 2000 and March 2001, probably eondilioned mainly by thc change of the medium direction of tl>c winds,
Ihal varied from 225 Az to 320"Az in Ihis period of 14 monlhs of monitoring. In the monlh of November 2000, lhc regislercd
averngc was of the order of 72"Az (prolilc PI) alld 9O"Az (profile 1'6). in the same sequcnce we oblaincd a varialion of the order
of 9S·Az and 85 aAz. for Ille monlh of March of 2001. In this comcxt. il was observed lhnl Ihe period of repetilion of the waves
reached ~\'erngcs of the order of 2"03-Seg (m.1rlOl. profile P I) and 6·0rSeg (mar/(li. profile 1'6), The height of Ihc wavcs was
also registered in this period as being the highest. with values of0.44m (marlO l , profile PI) and 0,5Om (marIO I , profile P6). The
beaches in Ihe Sludicd arca can be classified as reflecli,'c to imcrmedialc_
G

Keywords· coastline: cooSI.11 proccsses: coaslal crosion; beach profile: northcrn Brui!.

INTRODU\:AO

serie de gabioes na zona de eSlirftncio. perpendicular a
linha da praia, scm haver urn conhedmenlo suficiente
dos aspectos mais importantes da erosao cosleira, bem
como dos pri ncipais mecanismos e nvol vidos. A constru!fao destas estruturas envolve recursos finan ceiros
elevados e, se construfdas sem lim monitoramento prc~
vio, podem causar problemas erosionais mais severos.
Deslll forma, a pesqllisa aqui proposta visa suprir eSla lacuna, tendo como objetivo principal a caracteri za!fao da dimimica cosleira das praias de Sao
Bento do Norte e Cili9ara do Norte, atraves do monitoramemo e caracteriz:l9aO das tendencias erosivas ou
progradacionais resu ltames da innuencia dos gabi5es
construi'dos na pra ia de Cai9ara do Norte durante 0
pcrfodo de junho de 2000 a agosto de 200 1. Espera-se
contribuir para urn melhor conheci mento dos processos atuantes na regiao, bem como para a proposi9uO
de medidas de prote~ao cosleira e ambiental para as
cidades de Sao Bento do Norte e Cai9ara do Norte.
A metodologia utilizada para este acompanhamen to envolvell 0 monitoramemo sistem{itico com

Situada no litoral setentrional do Estado do Rio
Grande do Norte (Fig. I) a regiao de Sao BenlO do
Norte e Caicranl do Norte esHi inserida em lima linha
de costa submetida a ,, ~ao contfnua dos venlos alfsios,
que soprum de E e NE. Os venlos alllam de duas formas importantes ncsta Mea: I) gerando 0 mecanismo
da deriva litorfinea, responsavel pe lo transporte das
areias do litoral de leste para oeste; 2) transportando
as areias da face de praia para forma9ao das dunas
costeiras. Parte desl<is dunas migram para 0 interior
avan9ando sobre a cidade de Sao Bento do Norte, causando a falta de sedimentos na praia de Cai9ara, renetidos na forma de erosao; o u seja. as pcrdas sao maiores que as contribui90es (Vital el af., 2(00). Entretan10, pclo falo da ddade de Cai9ara do Norte estar localizada mais pr6xima do mar, os efeitos destrutivos da
erosao sao mais evidentes,
Tentando con ter este fen6meno, a prefeitura de
Cai9ara do Norte vem vi abili zando a eOnSlrl19aO de uma
Em re'peil')
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Figum J • Mapa da locnlil.;\\ikl geogrnlica da!rc3 de cstudoc ~csque,rn!icas dos pcrfis de prnia lias cidadcs de Slo lkmo do None c Cai~ara do None.

perfis praiais. ESle lipo de moniloramcnto e de fundamental imporlancia para auxiliar na compreensao e
analise dos principals mecanismos de modelamento
praial gcrado pcla arrebenla~ao das ondas e a energia
dissipada no local. Entretanto, a varia~ao sazonal do
perfil de praia, par meio da movimenta.-;ao de enormes
volumes de areia, nao deve ser confu ndida com erosao, que implica em perda permane nte de material
"offshore" (Komar, 1998). Como conseqiiencia direta
desle fenomeno. as regioes submetidas a diversos regimes de ondula90es relacionados a difercntes esta90es do ano (inverno e verao, por exemplo) mOSl'ram
varia90es cfcli cas no perfil de praia. Em cond i90es de
alIa energia (perfodos de inverno), as ondas erodcm a
praia retirando dali a areia que vai depositar em bancos conSlrufdos sob a zona de arrebenla9ao. 0 processo se reverte quando, em condi9oes de bai xa energia
(perfodos de verao), ha urn len to e paulatino transporIe de areia em dire9aO a praia promovendo a cOllstru950 de bermas que coslu mam aparecer no p6s- praia.
ESle lipo de considera9uo mostra a necessidade do
monitoramento por urn perfodo mlnimo de 12 meses
(cicio anual).

A Bacia Potiguar e representada como perlencente ao Sistema de Rifts do NE brasil ei ro (Matos,
1992). Este modelo equiva le aos que formam as Bacias do Reconcavo, Tucano, Jalobu, Araripe. Rio do Peixe e Sergipe-Alagoas, embora esta bacia apresenle
parti c ularid ades bern definidas (Neves. 1987),
marcadas par uma tectonica representada par urn rnadelo tipo pull-apart para sua por9ao submersa enquanta a emersa apresenta urn sistema de Rifts tipo
intracontinental.
A plataforma continental norte do Rio Grande
do Norte apresenta largura media de 30 a 40 km, a
mai s estreita do Brasil , definindo sua quebra entre 50
a 60 m de profun didade. Apresenta morfologia irregular, com gradiente media em torno de I: 1.000. A configura9ao da pl ataforma sofreu forte influencia do
tectonismo vertical Mcso-Ce noz6ico. A eSlrutu ra de
grabens e horsts, predom inames na POr9aO emersa da
Bacia Potiguar, exerce importante papeJ na sedimenta950, morfoiogia da plataforma e da zona costeira.
A configura9ao morfo l6gica da plataforma
interna, adjacente a regiao eSludada, por sua vez, influencia diretamente nos processos hidrodinamicos que
modelam esta linha de costa, bern como toda a regiao
costeira onde es tu ins talado 0 p610 pelrolffero de
Guamare (Vital el al., 200 1).

GEOLOGIA E OCEANOGRAFIA
A area estudada esta inserida no contex to da
Bacia POliguar. localizada nn por9ao extre mo nordeste da regiiio NE do Brasil, englobando as margens cosleiras norte do Estado do Rio Grande do Norte. A Bac ia POIig uar encontra-se impla ntada na PrOVinci a
Borborema (A lmeida et al., 1977), dislribufda em cerca de 48.000 km 2, sendo q ue, cerca de 26.500 km 2 encontram-se submersos. Os Iimites da bacia est1io delinidos a oeste, pelo Alto de Fortaleza; a sui , pelo
embasamento cristalino da Faixa Serid6 e a norte, nordeste e lesle, peJa COla bati metrica de -2000m.

METODOLOGIA EMPREGADA

o acompanhamento das varia90es temporais
cia morfologia de pra ia, foi re ali zado at raves do
monitoramento mensal de seis perlis de praia (Fig. I),
locados ao longo da faixa litoranea das praias de Sao
Bento do Norte e Cai9ara do Norte (Fig. I). Este
monitoramento foi realizado pa r urn perfodo de 14
meses, iniciado em junho de 2000 e estendendo-se ate
agoslo de 2001, sempre em perfodos de mare de sizlgia
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(lua cheia). Para 0 levantamento quantitativo foi utilizado nivel topognlfico tipo N I025 ~ AUSJENA, bem
como, urn Global Positioning System (G PS) marca
Garmin Etrex 12 canais, datum C6rrega Alegre.
o levantamenta fai real izado sempre na baixa-mar de mares de sizfgia, a partir de um ponto inicial
fixo no infcia da p6s-praia. Todos os perfis fo ram
posicionados perpendicularmente a linha de casta e
mantido um azimute constante durante tada a pesquisa. A extensao do perfil fai limitada ate a zona dc arrcbenta¥ao. A variabi lidade de cada perril foi estabelecida at raves do cfi\Culo da volume de areia pOl' metro
linear de praia, expresso em metras clibicas.
Ah~m do monitaramenta marfadinflmica dos
perris praiais. foram medidos os pri ncipais parametros
sedimentol6gicos com amastragem na regiua de p6spraia, esl iruncio e an te-praia. As amostras foram
coletadas nas 5 cm sllperiares para caraclerizar 0 estrato farmada no momenta da caleta; bem coma, as
principais parametros da dinamica costeira como ventos (d ire¥ao), corrente litoriinea (direyuo e velocidade), andas (altura e freqiienc ia de repetiyao), bem como
a interferencia antr6pica na area de estudo .
A avaliayao da altura, perfodo e ungula de incidencia das ondas sabre a linha de casta fai feita a partir
de observayuo visual de acardo cam Cunha & Guerra
(1996), para ca\culo do transporte de sedimentos e caracterizayuo geomorfal6gica da praia. Estes dados foram coletadas no mesmo perfado da levantamento topografico, sempre na preamar, tendo-se 0 cui dada de
registrar a hora de inicia e fim da determinayaa dos dados, altura da mare da data da coleta e 0 local de observayaa. Para se acompanhar as variay6es peri6dicas das
andas, ventos e correntes na poryao estudada, foram
utilizadas algumas tecnicas de manitoramento descritas na literatura (Cunha & Guerra, 1996).
Para melhar representar a varia¥ao da curva
de mare local, faram realizadas abservayoes visuais
durante um intervalo de 10 horas, cam leituras a cada
15 minutos (Tabosa, 20(0). 0 eqllipamento utilizada
fai confeccionado de forma artesanal, sendo composto par uma regua de madeira com cerca de 5 metros de
comprimento, demarcada milimetricamente e rixada a
uma mangueira transparente. De acordo com variayao
do nivel do mar, esta mangueira e preenchida pela agua.

PERFIS DE PRAIA
Um importante aspecto da praia e sua caracterfstica dinamica, onde as sedimentos inconsolidados

se aj ustam continuamente as condiyoes de ondas e
mares. POI' essa razao, representam urn importante elemento de proteyao do litoral, ao mesmo tempo em que
sao amplamente usados para 0 lazer (Muehe, 1996).
o levantamento do perfil de praia e importante porque pode ser usado na amilise do mecanismo
natural modelado pela arrebenta<r1io dus ondus e energia diss ipada no local. Deste modo, a morfologia dos
perfls de praias arenosas em deterrninada regiao esta
associada a intensidade da nivel energetico dus ondas .
No presente est lido, foram escolhidos para 0
monitoramento deste litoral, seis perfis de praia disIribuidos de forma a recobri r princ ipalmente a parte
da aria maritima afetada pelo efeito da movimentayaO das mares.
Com a observayuo dos perris de praia foi posslvel identificar algu ns aspectos. Denlro da faixa de
dominio do perfil I (PI - Fig. I e 2) nota-se uma certa
estabilidade da morfologia local. Tal condiyao est{1
condicionada a presenya de uma extensa faixa de Beach
Rocks que esla servindo de anteparo natural na prote¥ao deste trecho da arIa. Nota-se apenas uma pequena
concentrayao de sedimento na regiao de estirancio nos
meses de ju nho de 2000 e setembro de 2000, embora
este fenomeno nao tenha se repetido no ana subseqiiente (Fig. 2). Esta modificayao na morfologia possivelmente esla associ ada a uma acomoda<rao natural, visto
que naqueles perfodos nao foram registradas anomalias que interferissem na dinamica local. Apenas 0 mergu lho na regiao de estirancio mostrou-se urn pouco
mais elevado, variando entre 13° a 16° para tlrna media anual em tarna de 6° a 8°.
Na poryao central da area, encontram-se locados os perfis 2 a 6; estes perfis recobrem praticamente
tada a faixa da orla maritima das cidades. Nesta area e
q ue se observam as maiores oscilayoes na morfologia
praia!. Esta faixa e constitufda por uma extensa enseada
(iniciando no P2), seguida por urn longo trecho da praia
"urbanizada" com edificayOcs mingindo ate a zona de
p6s-praia, como tambem trechos "protegidos" pela construyao de uma serie de quatorze gabi6es distribu fdos
em lima distancia de 800 metros de praia. Estes gabi6es
foram implantados em frente a cidade de Cai¥ara do
Norte e estao recobrindo desde a zona de p6s-praia ate
a infcio da ante-praia. Desla forma podemos dizer que
eSla pOryaO e a qlle mais sofre interferencia antr6pica e
pOl' conseqilencia a mais instavel.
De acordo cam a localizayao dos perris foi
possfvel deli near subareas de maior vulnerabilidade
morfol6gica. No perfi l 2 (P2 - Fig. 1 e 3), foi observado
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Figura 2 - a) Varia~ao do perfil de pr;'i~ (rcrlil 01 - PI ). durante 0 pcriodo de junho de 2000 a agoslO de 2001. b) perfi l csqucmatico mostrando as
maiores c mcnorcs varia\"Ocs de volume de sedimentos (10 longo das zonas de pOs-prai;l. eMir.lncio c a11lc-praia. tendo como rcfcrellcia 0 mcs de junho
de 2000 (inicio do mOllilOwmcllloj.

na faixa de p6s-praia lima estabilidade na morfoiogia
do perfil (com uma deposic;ao gradat iva da ordem de
22 1113/ano). Esta feic;ao e condicionada a presenC;lI de
cstratos vegctais nalivo tipo Psamofitas, que sao estralOS adaptados a escassa umidade, evaporac;ao intensa
e escassez de nUlrienles (forrnac;ao edafica liberia),
conslitufdas por Panicum Recemosun (herb{\ceasgramfnoidcs raslciros) , Ipomoea pes-caprae Roth (salsa de praia), Borreia Sp (vassourinha de botao branco)
e Gomphrena globosa Lin (vassourinha de bOlao roxo).
Na porc;ilo de eSlirancio, obse rva-se uma certa
helerogeneidade morfologica marcada por acentuado
deC\fnio do volume sedimentar ao longo de lodo 0 perfil, destacando-se 0 mes de agosto de 200 I. Neste mes
foi registrado uma variac;flo anual do volume de sedimentos da ordem de -207 mIlano . Durante 0 per(odo
de coleta de dados nao foram observadas atividades
antropicas e naturais significativas que pudessem contribuir para este fenOmeno. A altura das ondas nao ultrapassou 0, I m, com perfodo medio de repetic;ao da
ordem de 8 a 10 seg, os venlos apresentavam uma

direc;ilo media da ordcm de 2700 a 3000 Az. eo sentido
da corrente litoranea variou de 2500 a 2700 Az. (condizentes com 0 padrao regional). Entretanlo, a precipitac;ao pluviometrica durante 0 mes de agosto foi bem
mais intensa, 0 que poderia ler conlribufdo para 0 emagrecimento praial.
No perfil 3 (P3), destaca-sc no mes de agosto
de 2000 0 surgimento de um canal na faixa de pospraia e a formac;ao de berma de praia com cerca de
0,18 m de altura, apresentando estratificac;oes plano
paralelas (nao observadas em oUlros perfodos) na regiflo de estirancio (Fig. 3). Quando se compara os perfis 2 e 3 observa-se uma ciclicidade (deposic;ao/erosao) na sedimenlm;flo local, principalmenle na regiao
de estirilncio . ISlo se deve principalmellte ao
posicionamenlo dos perfis, a allsencia de obstaculos
de prOlec;uo nalLlral (beach rocks e duna vegetada), aos
condicionantes climatologicos (mudanc;a na dire-rao
geml dos venlos, que passa de uma media allual de
2800 para 900 Az.) e a interferenc ia a11lropica, que conIribui para a desestabilizac;ao do ecossistema.
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Os pertis 4 e S (P4 e PS), estfio posicionados
em frente apraia de Cai'1ara do Norte em um trecho de
praia onde foi implantado pela prefeitura local uma
serie de 14 gabioes com 0 intuito de reter 0 avan'1O do
mar. De acordo com estudos j5 real izados neste local,
com produlos de sensoriamento remOlo (Tabosa, 2000;
Tabosa, 200 I; Vital, 2000; Vital el al., 200 I), a cidade
de Cai'1ara sofrell urn acelerado processo erosivo, marcado por um recuo da linha de costa da ordem de 200
melros CIT} 21 arlOS (perfodo entre 1967 e 1988). Desta
forma, 0 perfil P4 foi posicionado anles do primeiro
gabiUo e 0 perfil PS logo ap6s 0 primeiro gabiao, de
forma a verificar a cficiencia deslas constru'10es na
eSlabilidade da morfologia praial.
Nota-se que no perfil 4 (P4), houve um au men10 gradativo da sedimenta'1ao ao longo dos meses de
invcstiga'1ao (da ordem de 83 m'/ano) e as oscila'1oes
foram pouco significativas moslrando uma morfologia
bastanle uniforme. Para a perfilS (PS), a que se obserYOU foi uma diminui'1ao no volume de sedimentos (da
ordem de --6 ml/ano). Alcm disso, 0 perfil 5 CPS) apre-

sentou um cicio de eroSaO e deposi'1ao que atingiu a seu
ponto maximo (deposi'1ao) em julho de 2000, diminuindo gradativamente ate junho de 2001 (erosao) e s6
voltando a allmentar (embora em urn volume menor do
que 0 registrado no ano anterior) ernjulho de 2001 para
voltar a decair em agosto de 2001 (Fig. 4).
Vale salientar que boa parle destas constru'1oes
foram total ou parc ial mente deslrufdas pela pr6pria
popula'1ao e/ou pel a for'1a das ondas, assim a varia'1ao
no volume de sedimentos neste trecho da praia pode
estar associ ada ou naO a presen'1a dos gabioes .
o perfil 6 (P6), localiza-se apos 0 ultimo
gabiao . Neste ponlo foi obse rvado no infcio do
monitoramento, uma faixa de dunas frontais de media
parle que gradativamente eSlao sendo devastadas diretamente pela a'1ao dos fortes vento existenles na [Irea,
ondas e correntes de mare . Na regiao de cSlirancio,
lem-se um pequeno aumento do volume de sedimentos durante 0 mes de setembro de 2000 (3,S m3/mes,
voltando a diminuir posleriormente. Entretanto, a partir de dezembro se observou um acenluado declfnio no
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de 2000 (inrcio do mon itorumen to).

aporle de sed imentos. marcado par uma erosao da o rdem de 506 ml/ano. Esta varia91io no volume de sedimento foi a maior observada ao [ongo de tada a praia
durante 0 perfOOo de investiga9uo, possivelmente eSla
varia9uo esl.1 associada diretamente M dis tri bui~ao dos
gabi5cs. Dc acordo com a literatura (p.cx . Short &
Masselink , 1999). os gabioes sao comumente utilizados como estruturas de prote(j:ao da costa. Entretanto,
estas eSlruturas de engenharia posic ionadas na zona
de su rfe podem produzir algumas modificar.;:oes nas
caracterfsticas das praias como: I) Realinhamcnto da
linha de praias devido a refra(j:ao das ondas em torno
dos gabi5es; 2) Deposi(j:ao de sedi mentos na faixa de
Uptlrift e erosao na zona de tlolVlldrift, associados a
uma Illudanr.;:a da morfologia na linha de costas.
Todos os perfis monitorados ao longo das
praias de Sao Bento do Norte e Cai(j:ara do None, apresentaram na regiao de estirancio iingulos de inclina(j:ao
maiores que 6D(em media), des ta forma, podemos
classifica-Ias como praias predom i nantemente
reflectivas, segu ndo Short (1999) e Komar (1998).
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o angu lo de inclinar.;:ao maximo medido no periodo foi
de 16° no perfil PI emjunhode 2000, enquantoo mlnimo foi de 2°, observado no perfil P5 em agosto de 200 I.
CA RA CTERIZA ';:AO HIDRODINAMICA

o estudo dos fa tores naturais e de fundamental importancia para a entendimento das alterar.;:6es
impostas ao meio ambiente. 0 conjunto destes fatores
re sponsavei pel o mode lamento (co nstrutivo e
destrutivo) de uma regiao. Desta forma , a prcserva(j:ao
de praias e a proter.;:ao de propriedades costeiras requerem uma compreensao dos processos costeiros: 0
movimento das ondas, a gerar.;:ao das correntes costeiras, 0 movimento dos sedi mentos de praia e a variar.;:ao
resultante na morfologia praial (Komar, 1998).

e

Ventos
Na regiao de SUo Bento do Norte, durante os
meses de marr.;:o ajunho, os ventos apresentam-se mais

6000

_JuniOO _ _ JuUOO

Perfil P5
Figura 05a

5000
4000

E

3000

S
•
0

2000

_ _ Ago/CO

Set/DO _ _ OulfOO -e-NovIOO

---e--- Del/DO -a-J anlOl

Fev/Ot

_ M a r/Ot -o-AbrfOl _

Ma if01

_ a_ JunI01

U

•

JuUOl

----B- A go 101

1000
0
-1000
(m)

-2000
0.0

10.0

20.0

30.0

so.o

40.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

6000
5000
4000
3000
2000

_Jun/DO
_ _ JuIlOO

Perfil P5 - Figura 05b

::::-E
S

,

--&-

Ago/01

0

U

1000
0

· 1000

-.: Oistancia (ml

-2000
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Figur~ 5 _ a) V~ria,,~o do perfil de pmia (perfil 05 - PS I. durante 0 pcrfodo de junho de 2000 a agoslo de 200 1. b) perfil csqucm<ltico mOSlr3mJu us
maiores e mcnorcs varia(Jilcs de volume de scdimc11los ao Jongo dus lo nas de pus -praia, estiranci o c anle-pmia, [cndo como referencia 0 mes dcjunho

de 20()O (inrdo do monitommcmo).

brandos, com uma media mensa] de 4,8 mIs, enquanto
nos meses de agosto a dezcmbro as ventos sao mais
fortes, podendo atingir ate 9,0 m/s e minima de 0,7 mls
em abriL Durante a perfodo de pesquisa, a dire~ao preferencial dos vent os oscilou ent re 225 0 a 3200 Az
(perfil PI) e 2670 a 290"Az (perfil P6), embora tenha
sido registrado nos meses de novembro de 2000 ventos com dire ~ao media em torno de 720 Az (perfil PI )
e 900 Az (perfil P6). 0 mesmo ocorreu no mes de mar~o de 200 I, onde foram registrados valores em torno
de 95 0 Az. (perfil PI ) e 85 0 Az. (perfil P6) (Fig. 5).

Corrente Litoranea
Para carac!eriza~ao das correntes foram escoIhidos dais pontos fixos de medi~ao, urn em frente ao
perfil PI eo outro em frente ao perfil P6. No perfil PI
e 06 foram registradas velocidades medias na ordem
de 0,44 mlseg. e 0,30 m/seg. (respectivamente), tendo
as maiores varia~6es regist radas nos meses de novembra de 2000 e mar~o de 2000 com a velocidade de 0,85

m/seg. (perfil PI) e 0,74 mlseg. no mes de agosto de
2000 (perfil P6). Os menores regislras foram 0,17 ml
seg. em junho de 2001 (perfil PI) e 0,09 m/seg. no
me.'> de man;o de 200 I .
Em rela~ao a dire~ao da corrente, as valores
indicam para as dais pontos correntes preferencialmente para NW, com valores da ordem de 255 0 Az a 3 I 00
Az para a perfil PI e 255 0 Az a 2900 Az para 0 perfil
P6. Entretanto foi verificado que nos meses de novembra de 2000 e mar90 de 200 I a dire9ao da corrente
litoranea apresen!ou uma mudan9a bastante significaliva, variando de 1150 Az (perfil PI ) e 9r Az (perfil
P6), 1000 Az (perfil PI ) e 85 0 Az (perfil P6).

Mares
As mares desta regiao sao classificadas em
semi-diurnas, apresentando desla forma duas preamares e duas baixa-mares par dia com apraximadamenle
a mesma altura. A area de estudo aqui descrita encontra-se inserida em umacosta de mesomare, apresentando
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Venlos - direyao media: perfil P1
Figurn 6 _ Dirc"ao m6dia dos \,C11105 rnctlida em

S~O

Venlos - direyao media: perfil P6

iJenlo do None c Cai<,'ara do None durante 0 per/ado dc junho dc 2000 a agoslo de 2001.

uma altura qu e varia e m torno de 2 metros . Os
maregrafos mai s pr6x imos cstflo instalados 110 Porto
de Macau e Natal. distantcs cerea de 100 c 170 km,
rcspeclivamcntc.
A curva de mare flU arC'1 de Sao Bento do Norte,
medida em 23/10/99, durante um perlOOo de 10 horns,
foi marcada par uma osc il a~ao bastanle homogenea,
com valores atingindo a ordem de 2,78 m para a altura
mflxima (no instante de preamar) e 0,20 m para a mare
mais baixa (no in st<lnte de baixamar).

Ondas
Para 0 peflOOo eSludado foi observado que 0
lipo de arrebenlacr1io predominanle e do tipo merguIhante.o iingulo de inci dcncia apresentou va lores variando entre SOAz e 35°Az, 0 peri'odo de repetic;:ao das
olldas, variou entre 0'47" seg e 2' 03" seg para 0 perfil
Pic entre I '04" seg e 3'07" seg para 0 perfil P6.

DISCUSSAO E CONCLUSOES
Segu ndo Dominguez ( 1995), a erosao coslcira
de certa fonna anlropogenica, islo porque, sc ninguem morasse pr6ximo a lin ha de costa, esle fenomcno nao teria importancia alguma para 0 ser humano.
Em um fu turo bem pr6ximo, 0 que se espera e um agravamento da crosao cosleira com ri scos geol6gicos para
o homcm cm razao de pralicas inadequadas de ocu pa~ao do solo, co n sl ru ~ao de represas que reduzem 0
suprimenlo de sedimento na prai a, consl ru~ ao de obras
de cngcnharia que alteram a dinamica praia!.
Este eSlUdo realizado conli nuamente durante
um perfodo de quatorzc mescs serviu para fa cilitar 0
cntend imenlo da morfodinfllllica costeira, nesta area
se obscrvou uma cic li c id ad e (erosao/deposic;:ao)

e

sedimentar marcada pOl' perfodos de erosao e deposiEmbora se observe que, com 0 tennino do cicio, a
volume de sedimenlO resuitante e inferior ao existenle
no cicio anterio r, gerando assim lim deficit no balanc;:o
sedimen tar costei ro.
As principais modi fi cac;:oes ocorre ram nos
meses de novembro de 2000 e marc;:o de 200 1, provavclmente condicionadas, principal mente, pela mudanc;:a dOl direc;:iio media dos ventos que neste peri'odo de
14 meses de acompanhamento variaram de 225° Az a
320° Az. No mes de nove mbro de 2000, a media reg istrada fo i da ordem de 72° Az (perfi l PI ) e 90° Az (perfil P6), na mes ma seqUenc ia obtivemos um variac;:ao
da ordem de 95° Az e 85° Az para 0 mes de ma r~o de
200 I. Dentro deste contexto, foi observado que 0 perfodo de repetic;:iio das o ndas ati ngiram medias da ordem
de 2'03" seg. (mar/O I, perfi l PI ) e 6'OTSeg (marIO I,
perfil P6). A altura das ondas lambem foi registrada
nesle perfodo como sendo as mais elevadas, corn valores de 0,44 m (m ar/OI , perfil PI) e 0,50 m (mar/OI ,
perfil P6). Para me lhor entender a importancia desta
relac;:ao, deslaca-se que no mes de feve reiro de 200 I a
alt ura das ondas variaram de 0,32 m (perfil PI ) e 0,46
m (perfi l P6), semelhantes a marc;:o de 2001. Entretanto 0 perfodo de repeli~ao das ondas estavam bern menores, na ordem de 1'06" seg. (perfi l PI ) e 1'04" seg.
(perfil P6). Em fevereiro de 2001, a energia das ondas,
assoc iada aos ventos, provocaram na cidade de Caic;:ara
do Norte uma grande destruic;:ao com as aguas do mar
recobrindo total mente a lgumas ruas da cidade. No mes
segu inte (marlto/2001 ) seria de se esperar UIll efeilo
semelhanle ou ate mais destrutivo, visto que a altura
das o ndas projetada para este perfodo eram bern maiores. Entrelanto isso nao ocorreu. Possivelmente este
fato estivesse relacionado a uma modificar,;:ao na direc;:ao media do vento.
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Com rela9ao aos perfis de praia, pode-se dizer
que a por9ao extremo leste da area encontra-se protegida natumlmente por um faixa de Beach Rocks (perfil PI), que estao contribu indo para a estabilidade da
morfologia locoll , identificado pelo comportamento
homogeneo do perfil de praia. Quando comparado os
meses de j ulho de 2000 e julho de 2001, observa-se
uma sedimentn9ao na ordem de 88,49 m) e 88,23 m}
respectivamente na zona de estirancio, mostrando uma
rcdu9tio dc volume cm torno 0,26 mJ/ano, e uma sedimenta'ttio maxima para 0 mes de junho de 2000 com
cerca de 130,68 Ill). Entretanto se analisado a varia'tao
no volume de sedimen tos ao longo de todos as perfis
monilomdos, identificou-se uma deposi'tao de 104 ml/ano.
Na por'tao central dOl area foram observadas as maiores oscil a'toes em fWl'tao de sua localiza'tao e maior
vulnerabilid;lde aos processos costeiros. No perfil P3,
nos limites da zona de estirflnc io, entre as distancias
de 50 a 140 metros (do ponto inicial), foi passfvel quantificar a vari'\9ao no volume de sedimento em torno de
12 ml de sedilllcnto 010 ano, com 0 maior volume obtido em Illar'to de 2001 (16,02 rn l/ m/m) e 0 menor valor
em novelllbro de 200 I(5,36 m3/m/m). Na regiao a leste do perfil P4, foi observado uma deposi'tao gradativa
(media de 83.58 ml/m/ano) ao longo da faixa que
antecedc a constfll9ao dos gabi6es. Entretanto os perfis posicionados a oestc destas constru96es (P5 e P6),
apresentam um acelerado processo erosional, tendo sido registrado uma diminuil):ao no volume de
sedimentos ao longo do perfodo de investiga9ao de
-5,73 ml/ano e -506,21 m3/ano, rcspectivalllente para
as perfis P5 e P6. Esta varia9ao torna-se cada vez mais
,lcentuada com 0 distanciamento da zona de consIfll9ao dos gabioes.
Pode-se conclui r a partir deste estudo que a
constru9ao dos gabi6es sao solu90es paliativas c que
as mesmas nao estao atingindo seus objetivos. Nas areas onde estas medidas foram adotadas observou-se que:
I) OS efei tos destrutivos existentes na orla marftima
nao estao sendo eiiminados, apenas diminuiram nos
locais onde os gabi6es eSlao aiojados; 2) Como era de
se esperar, ocorreu um Olumenlodos processos erosivos
nos pantos imediatamente ap6s a sua constru9ao, rcsullando na destrui~aode areas onde anteriormente nao
se tinham registro de erosao; 3) Em alguns locais foi
observado 0 avan90 de sedimento de praia sobre as
casas e ruas da cidade. Neste contexto podemos afirmar que: I) A escolha deste lipo de constru'tao e total mente inadequada para 0 ambiente proposto; 2) Nao
foi obscrvndo durante 0 monitoramento uma estabili-

dade na dinamica sedimentar local, au seja, a constru'tao dos gabi6es contribufram parcial mente para a preserva~ao dOl ddade; 3) 0 material utili zado apresentou
baixa resistencia aos impactos da energia costeira;
4) A beleza natural do local esta sendo destruida par
este tipo de "pro t e~ao".
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