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ABSTRACT – Coastal erosion is characterized by the exchange of energy between the terrestrial 

and marine environments through the sedimentary balance. This process has as main factors 

climatic, oceanographic and topographic conditions. Human settlement in the coastal zone is one 

of the main aggravating factors for erosive processes along the coastline, resulting in serious socio-

environmental problems, which are commonly mitigated by the implementation of rigid coastline 

stabilization structures. The coast of Pernambuco has visibility in the search for solving problems 

of coastal erosion and mitigation of intense human occupation in one of the shorter coastal 

stretches of Brazil. The presence of coastal protection on the beaches of Pernambuco have 

unknown impacts on sedimentary circulation patterns, especially in the coastal currents, such 

effects may generate undesirable results in beach morphology and anomalies in the medium to 

long term. The present study seeks to understand the distribution of these shaping structures of 

the coastline, as well as to analyze through a sample section in the coastline the temporal 

evolution of the effects of sedimentary accumulation caused by the use of coastal protection 

structures. These analyzes were obtained by remote sensing, geographic information system 

environment and database about the evidence of problems related to coastal erosion on the 

beaches of Pernambuco. 
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1 -  INTRODUÇÃO 

A costa brasileira possui aproximadamente 8.500 km de extensão e caracteriza-se por ter 

alternância entre planícies costeiras, falésias e costões rochosos (Brandão, 2008).  O litoral do 

Nordeste brasileiro possui aproximadamente 3.300 km de extensão. A partir de estudos realizados 

por Diniz e Oliveira (2016), a costa nordestina pode ser dividida em Costa dos Deltas, Costa das 

Dunas, Costa Branca, Costa Mista de Dunas e Falésias, Costa das Falésias e Costa dos Cordões 

Arenosos. 

A erosão costeira se processa a partir do desbalanceamento da circulação de sedimentos em 

um litoral, ou seja, quando há redução no volume de sedimento que alimenta uma praia e a sua 

linha de costa começa a recuar. Este processo está condicionado às flutuações do nível do mar ao 

longo do tempo geológico, e pode ter a ação humana como agravante (Brandão, 2008). 

Neste contexto, as obras de proteção costeira e retenção de sedimentos surgem para 

mitigar e tentar solucionar a erosão marinha e problemas associados. De acordo com Sarawagi 

(1995), é necessário entender a escala temporal e espacial do processo de erosão costeira em 

determinada localidade para aprimorar a técnica interventiva utilizada. 

O presente estudo visa compreender a situação atual da linha de costa do estado de 

Pernambuco, no que concerne ao seu potencial erosivo, relacionando a sua alteração pela 

presença de obras de proteção costeira e retenção de sedimentos. Tal entendimento surgirá da 

análise correlacionada das zonas susceptíveis a erosão costeira, da observação dos focos de obras 

de proteção costeira e da comparação entre imagens de satélites de alta resolução espaçadas ao 

longo do tempo. 

1.1 -  Área de Estudos 

O litoral de Pernambuco possui 187 km de extensão (Figura 1), o que corresponde a cerca de 

3% da linha de costa do Brasil. A Zona Costeira de Pernambuco abrange 21 municípios, os quais 

concentram 56% da população do estado. No entanto, na faixa litorânea encontram-se apenas 13 

municípios de Pernambuco, os quais estão setorizados em Norte, Núcleo Metropolitano e Sul (Lino 

et al., 2014). 

Segundo Manso et al. (2006), a zona costeira de Pernambuco possui clima tropical úmido 

(Ams’), segundo classificação por Kröppen, o que configura maiores índices pluviométricos 

concentrados no litoral do estado, tais índices podem ter média anual superior a 2000 mm de 

chuva. O regime de ventos do litoral pernambucano é sazonal e possui regularidade de direção de 

sopro pela direção SE, devido à influência dos ventos alísios e brisas marítimas. 
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Figura 1 - Localização da Área de estudos (fonte: o Autor). 

As principais características oceanográficas que influenciam na plataforma continental 

adjacente ao estado de Pernambuco são a temperatura do mar que varia de 27o C a 28,7o C, a 

salinidade apresenta valores máximos de 36,0 ‰ e mínimos de 32,2 ‰, ambas as características 

possuem comportamento sazonal (Santos, 2008). O regime de marés é condicionado 

prioritariamente por fatores astronômicos, cuja amplitude média de sizígia é de 2,0 metros e 

quadratura de 0,7 metros, sendo classificada como mesomaré semidiurna (Manso et al., 2006). 

De acordo com Santos (2008), o clima de ondas do litoral pernambucano mostra a 

ocorrência de ondas de gravidade com altura significativa média anual de, aproximadamente, 1,05 

metros.  A periodicidade identificada nas ondas na região costeira de Pernambuco possui valores 

médios anuais em torno de 6,5 segundos, sendo as maiores ondulações ocorridas entre os meses 

de setembro a janeiro e as menores de março a julho, que são os períodos de chuva e estiagem, 

respectivamente. 

1.2 -  Erosão Costeira em Pernambuco como Problemática Ambiental 

Segundo Manso et al. (2006), a erosão costeira no estado de Pernambuco teve seus 

primeiros registros no início do século 20, feito por Ferraz (1914). Em meados do século passado, 

estudos indicaram a necessidade de construção de obras de proteção costeira do tipo espigão e 

quebra-mar nas praias dos Milagres, Carmo e Farol, inseridas na região pernambucana. Porém, 

posteriormente foi constatado que a construção destas estruturas apenas mudou a posição da 

ocorrência de erosão costeira, não solucionando a problemática. 



 

 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 

I Partículas nas Américas 

4 

Estudos recentes a respeito da vulnerabilidade de erosão costeira no estado de Pernambuco 

indicam que a influência antrópica é o fator que mais contribui para incidência de erosão das 

praias. A urbanização na linha de praia, ou seja, a presença de edificações e impermeabilização 

destas áreas bem como intervenções na circulação dos sedimentos são agravantes para a 

ocorrência de erosão costeira (Menezes, 2016). 

Martins (2015), em seu estudo sobre a região costeira de Pernambuco, desenvolveu o 

Mapeamento do Grau de Vulnerabilidade à Erosão Costeira em seus diferentes setores, sendo eles 

o Setor Norte, Setor Metropolitano e Setor Sul, com diferentes graus de vulnerabilidade (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapa de Grau de Vulnerabilidade à Erosão Costeira em Pernambuco (fonte: Martins, 2015). 

De acordo com Martins (2015), o Setor Norte da zona costeira de Pernambuco apresenta 19 

km da faixa litorânea com baixa vulnerabilidade à erosão, 27 km da linha de praia deste setor 

apresenta vulnerabilidade moderada e 7 km da extensão litorânea possui alta vulnerabilidade à 

erosão. Os presentes valores representam, respectivamente, 36%, 50% e 14% da linha de costa do 

Setor Norte do litoral pernambucano. 

O Setor Metropolitano, que contempla os municípios Olinda, Recife e Jaboatão dos 

Guararapes, possui 2 km (7%) do litoral com baixa vulnerabilidade à erosão costeira, 

aproximadamente 14 km (50%) da faixa litorânea com moderada vulnerabilidade a erosão e 12 km 

(43%) apresentam alta vulnerabilidade à erosão praial (Martins, 2015). Este trecho é o mais 
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urbanizado entre os três setores da zona costeira, sendo a zona costeira de Olinda 87,9% 

intensamente urbanizada, o litoral de Recife possui 67% da sua área intensamente urbanizada 

enquanto 68,3% da faixa litorânea de Jaboatão dos Guararapes está intensamente urbanizada 

(Menezes, 2016). 

O Setor Sul do litoral pernambucano apresenta os índices de vulnerabilidade a erosão 

costeira mais baixos do estado, sendo 43 km (47%) de faixa litorânea com baixa vulnerabilidade, 

44 km (49%) de praia com média vulnerabilidade a erosão e 3,5 km (4%) de litoral com alta 

vulnerabilidade a erosão marinha (Martins, 2015). Estes indicadores podem ser correlacionados 

com a intensidade e o tipo de ocupação do litoral sul do estado, que de modo geral apresenta 

baixa intensidade de urbanização em linha de praia, e possui percentuais equivalentes a 19,9% de 

baixa urbanização no litoral de Cabo de Santo Agostinho, 10,1% no litoral de São José da Coroa 

Grande e apenas 8,7% do litoral de Tamandaré possui baixa intensidade de urbanização (Menezes, 

2016). 

2 - METODOLOGIA 

A primeira etapa metodológica consistiu na realização de um referencial teórico bibliográfico 

a respeito das evidências de erosão costeira no estado de Pernambuco e os seus problemas 

associados. Em seguida, iniciou-se a etapa de verificação da ocorrência de obras de engenharia 

costeira no litoral de Pernambuco. 

A varredura no litoral pernambucano foi realizada com o programa de visualização de 

imagem de satélite de alta definição, Google Earth Pro, o qual disponibilizou imagens de satélite 

da Google, da CNES/Airbus, da Europa Technologies e da Digital Globe, datam de 2018. Conforme 

o litoral era percorrido, as estruturas de proteção costeira foram sendo registradas a partir de 

marcadores. 

As estruturas identificadas foram espigões, molhes e quebra-mares, pois podem ser 

facilmente distinguidas por meio do sensoriamento remoto devido às suas diferenças funcionais 

no desempenho da defesa litorânea. As informações foram salvas em extensão KML, sendo 

possível projetá-las em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para elaboração de 

mapeamento das obras de defesa de litoral de Pernambuco. 

A partir do mapa gerado, a análise temporal se deu a partir da escolha de um trecho 

amostral identificado como o mais crítico devido à presença destas estruturas. Utilizou-se recursos 

do Google Earth Pro a partir dos quais foi possível delimitar área da zona de praia nos anos de 

2009 e 2017, viabilizando o entendimento das alterações significativas destas estruturas costeiras. 
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3 - RESULTADOS 

 As estruturas de defesa litorânea da linha de costa do tipo espigões, molhes e quebra-mar, 

desempenham a função de proteger a linha de costa da erosão marítima, combatendo a ação das 

forçantes oceânicas deste processo. O mapeamento das estruturas de proteção costeira ao longo 

da linha de costa de Pernambuco corresponde a distribuição esquematizada na Figura 3. 

 

Figura 3 – A) Distribuição das estruturas de proteção de linha de costa e retenção de sedimentos ao longo 
do litoral pernambucano; B) Zoom temático no Setor Metropolitano; C) Zoom temático no Setor Norte; D) 

Zoom temático no Setor Sul. 

 A partir da análise da Figura 3 – A), percebe-se que o litoral pernambucano possui três 

focos de intervenção na erosão costeira por estruturas rígidas de estabilização da linha de costa, 

os quais são em praias dos municípios de Goiana, Paulista, Olinda, Recife e Ipojuca. O Setor 

Metropolitano, sendo o mais intensamente remodelado com obras de proteção, apresenta os três 

tipos de estruturas abordadas neste estudo. 

Ao longo do Trecho Norte do litoral pernambucano, há estruturas de defesa litorânea 

concentradas nos municípios de Goiana, que possui espigões, e Paulista, adjacente ao setor 

metropolitano, cuja linha de costa é modificada com o uso de sucessivos quebra-mares. A única 

evidência de uso de obras de proteção de linha de costa no Setor Sul do litoral pernambucano se 
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dá por meio de molhes e um quebra-mar construído junto com recifes de arenito, esta 

intervenção justifica-se devido à atividade portuária do Porto de Suape. 

 

Figura 4 - A) Trecho do litorâneo com intenso uso de estruturas de proteção costeira e área destacada da 
Praia do Janga. B) Linha de costa da Praia do Janga em 2017. C) Linha de costa da Praia do Janga em 2009. 

A análise da evolução temporal, em momento de preamar, das alterações do trecho de praia 

correspondente a área de influência de 5 quebra-mares consecutivos na Praia do Janga, do 

município de Paulista, percebe-se significativa mudança na circulação sedimentar da área num 

intervalo de 8 anos, entre os anos de 2009 e 2017. A zona de praia em 2009 tinha uma área 

equivalente a 54.139 m², enquanto que em 2017 passou a ser de 65.291 m², um aumento de, 

aproximadamente 21% na zona de praia, no entanto, nota-se, também, um avanço na ocupação 

urbana na zona de praia, sobretudo por meio de implementação de calçadão de orlas e criação de 

ruas, possibilitado por este avanço praial. 

4 - CONCLUSÃO 

A partir do presente estudo, nota-se que as estruturas de proteção costeira são amplamente 

utilizadas em determinados trechos de praia considerados intensamente erodidos. As estratégias 

de mitigação dos problemas erosivos da linha de costa não possuem uma ação coordenada, 

A) 
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resultando, frequentemente, em intervenções cujos efeitos mitigadores se sobrepõem ou são 

inclusive indesejados. Como é verificado no trecho da Praia do Janga, no município de Paulista, 

onde foi identificado sucessivos quebra-mares estabelecendo função de engorde de praia e a 

ocupação urbana avançando nesta área de engorde. 

As informações apresentadas sugerem que os efeitos mitigadores estão voltados a 

recuperação funcional das áreas degradadas pela ocupação urbana e as estruturas de defesa da 

linha de costa promovem a interceptação de sedimentos de deriva litorânea oriundos também da 

erosão costeira. Neste cenário, mostra-se necessário um planejamento voltado a recuperar a 

qualidade ambiental destas áreas degradadas. Portanto, deve haver práticas de recuperação por 

meio de barreiras naturais às forçantes oceânicas, bem como o replantio de vegetação nativa em 

linha de costa e a manutenção de vegetação em desembocaduras de rios na linha de costa 

deveriam ser métodos previstos em plano de ordenamento da zona costeira do estado. 
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