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RESUMO 

 

A praia de Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati, litoral leste do Ceará, é 

conhecida por suas formas íngremes que afloram na costa. As falésias de Canoa Quebrada são 

feições esculpidas nos sedimentos Tércio-Quaternário do Grupo Barreiras. Essa feição é 

composta por sedimentos semiconsolidados que estão vulneráveis à erosão marinha em sua 

base e à erosão subaérea no topo. O objetivo da pesquisa foi analisar a variabilidade espaço-

temporal da linha de ruptura do relevo, na borda das falésias de Canoa Quebrada, nos últimos 

25 anos. Para isso, foi necessário compreender os mecanismos controladores dos processos 

evolutivos e erosivos das falésias arenosas e o seu papel no balanço sedimentar costeiro em 

cinco setores da área de estudo. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, coleta de dados em 

campo, mapeamento de áreas de riscos, e deslizamentos, além da análise da percepção 

ambiental dos usuários da praia e moradores locais sobre a conservação e riscos costeiros. Foi 

verificado que em 80% da área, a ocupação está a menos de 100 metros da linha de ruptura do 

relevo, com presença de ravinas e voçorocas bem desenvolvidas que duplicou de área nos 

últimos sete anos. Em aproximadamente 80% da área verifica-se a erosão subaérea, com ravinas 

e voçorocas, e em 60% da área estudada ocorre à erosão marinha na base. A malha urbana de 

Canoa Quebrada cresceu cerca de 85% no período de 25 anos, evoluindo de vila para uma área 

urbana de Aracati. Aproximadamente 60% da área estudada apresenta algum risco para 

moradores e frequentadores, no qual o setor em que está inserida a passarela é o que apresenta 

maior risco de acidentes para a população local, turistas e frequentadores. A percepção 

ambiental mostrou que 70% dos entrevistados possuem conhecimento sobre as mudanças na 

paisagem da área de estudo e 72% concorda que as falésias estão erodidas. 100% dos usuários 

concorda que a erosão das falésias pode ser causada pela ação das chuvas e das marés, e 48% 

concordam que essa erosão é em grande parte causada pelo homem. O crescimento da ocupação 

urbana na área de estudo foi cerca de 88,617 hectares nos últimos 25 anos, e em torno de 10% 

da ocupação está irregular de acordo com a Lei Federal N° 12.651/2012, e as áreas de risco 

estão presentes em 3/5 da linha de falésias de Canoa Quebrada. 

 

Palavras-chave: Falésias, Erosão, Riscos Costeiros, Ocupação do Litoral  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The beach of Canoa Quebrada, located in the municipality of Aracati, east coast of Ceará, is 

known for its steep forms that appear on the coast. The cliffs of Canoa Quebrada are features 

sculpted in the Tercero-Quaternário sediments of the Barreiras Group. This feature is composed 

of semi-solid sediments that are vulnerable to marine erosion at its base and to subaerial erosion 

at the top. The objective of the research was to analyze the space-time variability of the line of 

rupture of the relief, in the edge of the cliffs of Canoa Quebrada, in the last 25 years. For this, 

it was necessary to understand the controlling mechanisms of the evolutionary and erosive 

processes of the sandy cliffs and their role in the coastal sedimentary balance in five sectors of 

the study area. Bibliographical research, data collection in the field, mapping of risk areas, and 

landslides, as well as the analysis of the environmental perception of beach users and local 

residents on conservation and coastal risks were carried out. It was verified that in 80% of the 

area, the occupation is less than 100 meters from the line of rupture of the relief, with presence 

of ravines and well developed gullies that doubled of area in the last seven years. In 

approximately 80% of the area there is sub-erosional erosion, with ravines and gullies, and in 

60% of the area studied, marine erosion occurs at the base. The urban network of Canoa 

Quebrada grew about 85% in the period of 25 years, evolving from village to an urban area of 

Aracati. Approximately 60% of the studied area presents some risk to residents and visitors, in 

which the sector where the footbridge is inserted is the one that presents greater risk of accidents 

for the local population, tourists and regulars. Environmental perception showed that 70% of 

the respondents had knowledge about the changes in the landscape of the study area and 72% 

agreed that the cliffs are eroded. 100% of users agree that cliff erosion can be caused by rainfall 

and tides, and 48% agree that erosion is largely caused by man. The growth of urban occupation 

in the study area was about 88,617 hectares in the last 25 years, and around 10% of the 

occupation is irregular according to Federal Law No. 12,651 / 2012, and the risk areas are 

present in 3 / 5 of the cliff line of Canoa Quebrada. 

 

Keywords: Cliffs, Erosion, Coastal Risks, Coastal Occupation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As falésias são encostas íngremes presentes em cerca de 80% da linha de costa ao redor 

do mundo com sua composição podendo estar associada a rochas vulcânicas, calcárias, 

cristalinas ou a depósitos sedimentares (TRENHAILE, 1987; NASCIMENTO, 2006). A 

maioria das falésias foi formada durante o Pleistoceno e Holoceno, principalmente nos últimos 

6000 anos (BIRD, 2008).  

De acordo com Suguio (1992), falésia é definida como um despenhadeiro encarpado 

formado pela ação erosiva das ondas sobre as rochas, quando se encontra em processo de erosão 

marinha contínua pode-se falar em falésia ativa ou viva, quando cessa a erosão tem-se a falésia 

marinha inativa ou morta.  

No Brasil, as falésias podem ser encontradas em toda a extensão da planície costeira dos 

estados nordestinos e na região sudeste do país (MEIRELES, 2014). Apresentam-se com 

altitudes que podem variar de poucos metros a mais de 70 m, e são constituídas tanto por rochas 

sedimentares de variada composição mineralógica e compactação ou por materiais 

inconsolidados (SUGUIO, 2003).  

A ocorrência dessa morfologia pode estar relacionada com fatores tectônicos ou por 

processos erosivos. Na costa nordestina ocorrem predominantemente associada aos 

afloramentos do Grupo Barreiras (ASSUMPÇÃO, 1989; PINHEIRO et al., 2016; SILVEIRA, 

1964).  

Inseridas no macrocompartimento da planície costeira, as falésias sofrem alterações em 

decorrência das mudanças do nível do mar, ação das ondas e das marés, da pluviometria, dos 

ventos e principalmente, pelo uso e ocupação dos solos (BIRD, 2008; DEL RÍO e GRACÍA, 

2009; MEIRELES, 1999; SUNAMURA, 1992). O crescente aumento dessa ocupação nos topos 

das falésias, para facilitar atividades turísticas, que a luz da legislação em vigor é irregular, tem 

causado pressões nesses ambientes causando impactos ambientais como a compactação do solo, 

deslizamentos de terras mudança na migração das dunas móveis e no transporte de sedimentos 

para a praia, potencializando assim, os efeitos da erosão linear subaérea e da base (DEL RIO e 

GARCIA, 2009; MEIRELES, 2014; SANTOS et al., 2011). 

A planície costeira do litoral leste do estado do Ceará apresenta falésias da Formação 

Barreiras, com níveis de ocupação antrópica variadas representado principalmente pelas praias 

de Morro Branco (município de Beberibe), Canoa Quebrada (município de Aracati) e Ponta 

Grossa (município de Icapuí).   
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A ocupação de áreas litorâneas está diretamente relacionada à sua beleza cênica e 

disponibilidade de recursos naturais. Em um litoral arenoso, com predominância de dunas 

móveis e fixas, as falésias são paisagens de exceção, e é bastante aproveitada no marketing da 

especulação imobiliária.  

A legislação, no Brasil, para uso sustentável e proteção das falésias está presente na Lei 

Federal Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, Art. 4° inciso VIII, que considera Área de 

Preservação Permanente (APP) as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 

relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais (BRASIL, 2012). 

Porém, nem sempre a legislação é seguida, e a ocupação irregular dessas áreas resulta em danos 

ambientais e sociais.  

A praia de Canoa Quebrada é conhecida por suas falésias avermelhadas próximas a faixa 

praial, uma beleza cênica peculiar que atrai turistas todos os anos. Essas falésias são ativas, 

onde ocorre erosão marinha em sua base (ROBINSON, 1977; SILVA, 2014), e o topo é 

marcado pela erosão subaérea com voçorocas e ravinas bem desenvolvidas. Em alguns setores 

são observados também deslizamento de terras para a praia. 

A escolha da temática justifica-se pelo fato de Canoa Quebrada ser uma praia com 

ocupação humana e especulação imobiliária crescente e está inserida em uma APP e uma Área 

de Proteção Ambiental (APA), e por apresentar usos conflitantes em ambientes frágeis e com 

elevada relevância ambiental. 

O levantamento de dados que determinam o grau de instabilidade paisagística da praia 

de Canoa Quebrada é importante para o conhecimento da tendência erosiva local, para a 

determinação e mitigação dos impactos ambientais, sociais e econômicos, para a elaboração de 

um plano de manejo costeiro integrado e para desenvolvimento de projetos de educação 

ambiental e turismo sustentável na região. 

Os estudos feitos em falésias estão associados aos riscos que ela apresenta, por ser uma 

encosta íngreme e próxima a áreas urbanas. A literatura sobre a erosão em falésias está, em 

grande parte, baseada nos estudos realizados por Sunamura (1992) e Trenhaile (1987) que 

realizaram experimentos em laboratório e trabalhos de campo. No Brasil, se destacam os 

estudos de Nascimento (2006) e de Aranha et al. (2012) no Rio Grande do Norte. Pesquisadores 

dos Estados Unidos (STERRETT, 2002), Canadá (BERNATCHEZ e DUBOIS, 2008), Reino 

Unido (CASTEDO et al., 2015), França (CAPLAIN, REGARD e ASTRUC, 2013) e Espanha 

(PAREDES, GODOY e CASTEDO, 2015), produzem os trabalhos mais recentes a respeito do 

processo erosivo das falésias. 
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A pergunta de partida é “A ocupação no topo intensifica o processo erosivo das falésias 

em decorrência da compactação dos solos e aumento do efeito erosivo das chuvas? ” Com isso, 

a proposta desta dissertação baseou-se na análise da variabilidade espaço-temporal da linha de 

ruptura do relevo das falésias de Canoa Quebrada. A partir da realização deste trabalho foi 

possível a geração de dados inéditos que irão contribuir para o melhor conhecimento dos 

processos físicos na área de estudo, entre outros resultados para a comunidade científica e local.   

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a variabilidade espaço-temporal da linha de ruptura do relevo, na borda das 

falésias de Canoa Quebrada, nos últimos 25 anos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1- Caracterizar a morfologia das falésias arenosas para compreender os mecanismos 

controladores dos processos evolutivos e erosivos das falésias arenosas e o seu papel no balanço 

sedimentar costeiro; 

2- Descrever a evolução da ocupação nos últimos 25 anos e sua interferência nos processos de 

ruptura de relevo; 

3- Mapear áreas de riscos a deslizamentos;  

4- Analisar a percepção ambiental dos usuários da praia e moradores locais sobre a conservação 

das falésias e condições de riscos. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Falésias 

 

As falésias são encostas íngremes presentes em três quartos de litoral do mundo, 

formadas principalmente por rochas que são, geralmente, resultado da erosão marinha em sua 

base acompanhada de erosão subaérea no topo (ROBINSON, 1977; SUNAMURA, 1992). A 

maioria das falésias foi formada durante o período do Quaternário entre o Pleistoceno e 

Holoceno, principalmente nos últimos 6000 anos (BIRD, 2008). São elementos comuns do 

ambiente costeiro e juntamente com os campos de dunas, fontes importantes de sedimentos para 

praias, plataforma continental interna e estuários (TRENHAILE,1987).  

A definição de falésia utilizada por Ab’Sáber (1975) é de um “paredão abrupto, 

originado pela erosão marinha (abrasão) na frente de pontas ou promontórios costeiros”. Para 

Christofoletti (1980) as falésias são “um ressalto não coberto pela vegetação, com declividades 

muito acentuadas e de alturas variadas, localizado na linha de contato entre a terra e o mar. 

Quando em virtude de modificação do nível do mar ou da terra, o mar entra em contato com 

uma escarpa íngreme emersa, estabelecem condições para a esculturação de uma cadeia de 

formas”, assim, “o ataque das ondas, na zona intertidal, promove um entalhe de solapamento 

na escarpa, que provoca o desmoronamento da parte cimeira e elaboração da falésia”. O recuo 

da falésia em direção ao continente amplia a superfície erodida pelas ondas, formando os 

chamados terraços de abrasão. 

O termo costa rochosa, é descrito nos textos de Pethick (1983) e Sunamura (1992), e é 

utilizado para caracterizar os litorais que possuem falésias de composição associada a rochas 

vulcânicas, calcárias, cristalinas (consolidado) ou depósitos sedimentares (semiconsolidado), 

como no caso da Formação Barreiras (SUGUIO, 2003) (Figura 1). 

Suguio (1998), define falésia como “alcantilado de faces abruptas formado pela ação 

erosiva (abrasão) das ondas sobre as rochas”. O autor ressalta que tanto o termo falésia quanto 

o termo precipício não estão necessariamente relacionados a regiões costeiras.  Para o autor, 

quando a falésia se encontra em processo de erosão contínua pode-se falar em falésia marinha 

ativa (viva), enquanto que quando cessa a erosão tem-se a falésia marinha inativa (morta). 

Uma costa com falésias de material consolidado (rocha ígnea) pode apresentar taxa de 

erosão da ordem de milímetros/ano enquanto falésias de material semiconsolidado (rocha 

sedimentar) podem apresentar taxas da ordem de centímetros ano, ou até mesmo em função de 

eventos episódicos na ordem de metros/ano (CARTER, 1988; BIRD, 2008). 
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Figura 1 – a) Falésias de composição consolidada localizada na costa da Califórnia - EUA; b) Falésias de 

composição semiconsolidado na costa do Ceará – Brasil. 

 
Fonte: a) California Department of Boating and Waterways and State Coastal Conservancy, 2002, p. 8-22. b) 

Falésias em Canoa Quebrada, Ceará. Fonte: Autora, 2017. 

 

As falésias no Brasil ocorrem principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, onde se 

alternam com praias, dunas, mangues, recifes, baías e restingas, e confere singularidade à 

paisagem litorânea, (ASSAD, 2010).  

A ocorrência dessa feição na costa nordestina está relacionada com a Formação 

Barreiras. As falésias desta Formação apresentam conglomerados diversos relacionado com a 

classificação dos sedimentos, como seixos de quartzo, quartzito, feldspato, gnaisses, sílica, 

entre outros. Os depósitos de fluxos de detritos são formadores de recifes arenosos associados 

às falésias (GOMES NETO et al., 2012). 

A estratificação diferenciada que algumas falésias apresentam ocorre devido ao 

intemperismo químico atuar de forma irregular nos horizontes, com isso surgem teores de cores 

variando do vermelho, amarelo e branco (SILVA, 2008). O autor observa que o topo das 

falésias, a coloração é avermelhada devido à oxidação do ferro, e em seu interior a falésia 

apresenta uma coloração esbranquiçada. 

Devido à sua porosidade, falésias do tipo semiconsolidadas podem armazenar 

temporariamente água da chuva ou de escoamento superficial, e posteriormente abrir fissuras 

em sua escarpa formando exultórios e bicas na parte mais íngreme de sua morfologia, que 

podem ser comprometidos pela ocupação urbana (PINHEIRO, 2003).  Estas interferências estão 

reduzindo a taxa de infiltração, aumento da erosão pluvial e diminuindo o volume de recarga 

destes recursos hídricos.  
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Além disso, devido à inexistência de esgotamento sanitário em regiões costeiras, há uma 

proliferação de fossas negras que permitem a contaminação dos exultórios (PINHEIRO et al., 

2009). 

 

2.1.1 Perfil de Uma Falésia 

 

Antes de discutir os fatores que influenciam na erosão de uma falésia, é importante 

conhecer seu perfil e o que está nas áreas adjacentes. O perfil transversal caracteriza-se por um 

topo aplainado que está, geralmente, com ocupação urbana crescente, seguido por uma ruptura 

abrupta do relevo em direção ao mar, geralmente, próximo à costa com abrasão marinha em sua 

base (Figura 2).  

 
Figura 2 – Perfil transversal de uma costa com falésias e sua área adjacente com ocupações no topo e faixa praial 

próximas à sua base. 

 
       Fonte: Adaptado de Glossário da Revista Gestão Costeira Integrada, 2017. 

 

Em síntese, o processo erosivo das falésias vivas, que envolve perda de material, 

movimentos de massa e recuo das falésias estão relacionados às características do material que 

a compõe, ao clima de ondas atuante e à existência de uma faixa de areia disposta defronte à 

falésia viva e na zona da plataforma rasa (NASCIMENTO, 2006). As falésias semiconsolidadas 

modelam mais facilmente seu perfil, comparada às falésias rochosas. 

Emery e Kuhn (1980) classificaram os perfis das falésias, baseando-se na erodibilidade 

da base e do topo associada com o grau de homogeneidade da litologia da falésia. Considerando 

os processos marinhos (como ondas, correntes e marés) e os processos subaéreos atuantes 

(como ventos e chuva), a classificação dos autores apresenta perfis que correspondem ao 

processo dominante associado à heterogeneidade ou não da composição da falésia (Figura 3). 

Os movimentos de massas estão diretamente relacionados ao perfil que essa escarpa vai 

apresentar. É a partir da instabilidade gerada pela erosão no sopé das falésias que são 
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desencadeados movimentos de massas que causarão mudanças significativas, e em curto 

período de tempo, no perfil da falésia (EMERY & KUHN, 1980; MEIRELES, 2014; 

SUNAMURA, 1992;). 

 

Figura 3 - Modelo de formação da plataforma de abrasão. As letras M e As representam respectivamente processos 

erosivos marinhos e subaéreos no perfil da falésia. 

 
 Fonte: Emery e Kuhn (1980).  

 

A figura 3 que apresenta a classificação dos perfis de falésia segundo Emery e Kuhn 

(1980) mostra que quanto maior for os processos erosivos marinhos mais escarpada vai ser o 

perfil da falésia, e quando os processos erosivos subaéreos se igualam ou ultrapassam os 

processos marinhos ocorre uma suavização deste perfil. 

Além dos processos marinhos, os processos subaéreos também podem desencadear 

movimentos de massa (NASCIMENTO, 2006) que modificarão o perfil da falésia, podendo ser 

classificados como: fluxos, escorregamentos (translacional e rotacional) e queda de blocos 

(Figuras 4 e 5).  
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Figura 4 – Tipos de movimentos de massa que modificam o perfil das Falésias (queda de blocos, fluxos e 

escorregamentos). 

 
     Fonte: Nascimento (2006) modificado de Sunamura (1992). 

 

Os processos de movimentos de massas podem ser descritos da seguinte forma 

(NASCIMENTO, 2006): 

1- Queda de blocos: são movimentos rápidos de blocos (de solo coeso ou rocha, 

dependendo do material da falésia) caindo pela ação gravitacional sem a presença 

de uma superfície de deslizamento (queda livre). 

2- Fluxos: são movimentos rápidos nos quais os materiais se comportam como fluidos. 

Estão associados à concentração de águas superficiais e deflagração de um processo 

de fluxo contínuo de material. Esse processo pode ser observado em falésias de 

material pouco coeso, ou mesmo ter seu início na desintegração de um material 

originalmente deslocado por escorregamento. 

3- Escorregamentos: caracterizam-se por movimentos rápidos, de curta duração, com 

plano de ruptura definido a ponto de ser possível distinguir o material deslizado e 

aquele não movimentado. São, geralmente, divididos com base na forma do plano 

de ruptura - identificados então como translacionais e rotacionais; e no tipo de 

material movimentado – que pode ser solo, rocha ou uma mistura de ambos. O 

translacional é mais frequente, pois possui superfície de ruptura com forma planar e 

é geralmente comprido e raso, o rotacional possui uma superfície de ruptura curva, 

côncava para cima, ao longo da qual se dará o movimento rotacional do material, 

tem seu início associado a cortes na base 
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Figura 5 – Exemplos de como ocorre o desprendimento de sedimentos de uma falésia semiconsolidada na costa 

Leste do Ceará por: a) escorregamento; b) queda de blocos e c) fluxo. 

 
    Fonte: Autora, 2017. 

 

Após o desprendimento de blocos ou escorregamentos, os sedimentos desagregados são 

dispostos na região adjacente chamada de pós-praia (BIRD, 2008), e dependendo da 

composição desses sedimentos essa erosão contribui para o transporte e balanço sedimentar da 

praia.  

As falésias tendem a apresentar um perfil suavizado e com relativa estabilidade após os 

movimentos de massa. O material que é depositado junto ao sopé da falésia é removido pelas 

ondas, que passam novamente a atuar sobre a base da falésia, tornando-a íngreme e instável 

(SUNAMURA, 1992).  

Vale ressaltar que os processos subaéreos como chuva e vento também podem imprimir 

alterações ao perfil da falésia (NASCIMENTO, 2006), como abertura de sucos, ravinas e 

alargamento de voçorocas. Os processos subaéreos estão associados ao escoamento superficial 

e o subsuperficial: 

 Escoamento superficial: ocorre nos eventos de chuva, quando não há mais 

capacidade de infiltração, (GUERRA, 1994). Quando a face da falésia é desprovida de 

cobertura vegetal aumenta o impacto das gotas (efeito splash), que desagregam o 

material, aumentando os efeitos erosivos do escoamento superficial (NASCIMENTO, 

2006). A compactação do solo seja ele por pisoteamento e ocupação também interfere 

na velocidade de escoamento superficial e aumento da erosão linear.  

 Escoamento subsuperficial: este processo gera instabilidade e favorece o fluxo, 

consequentemente ocorre a perda de material e um recuo diferenciado da face da 
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falésia (FERNANDEZ e AMARAL, 1996, EMERY e KUHN, 1980; DIAS e NEAL, 

1992). Pode desencadear uma ação erosiva quando corre em fluxos concentrados 

provocando o colapso da superfície acima (GUERRA 1994).  

 

2.2 Fatores Envolvidos na Evolução das Falésias 

 

2.2.1 Ondas 

As ondas é uma das forçante mais importantes responsável pela erosão na base da 

falésia, pois a morfodinâmica praial, fator que modela a superfície costeira, é controlada pelo 

ataque direto ou do espraio das ondas. O impacto das ondas na mudança das falésias é descrito 

em estudos de Caplain, Regard e Astruc (2013), Van Jones et al. (2015) e Robinson (1977). 

A hidrodinâmica ao longo da linha de costa é resultado da interação da ação das ondas 

incidentes, que arrebentam e geram fluxos, associados à variação vertical e horizontal do nível 

da água provocados pelas marés (WRIGHT e SHORT, 1984; CALLIARI et al., 2003). Tais 

processos são relacionados à mudança na morfologia das praias. 

A classificação dos tipos de arrebentação que ocorrem na praia, de acordo com Davis e 

FitzGerald (2004) determinaram três tipos principais de arrebentação: 1- Progressiva: ocorrem 

em fundos com declividades baixas; 2- Mergulhante: ocorrem em fundos com declividades 

mais elevadas; e 3- Ascendente: ocorrem em fundos com declividades altas. 

Nos primeiros meses do ano na costa cearense, a frequência de ondas swell é bem maior 

comparada com as ondas sea, devido a diminuição da influência dos ventos alísios de SE e o 

aumento a turbulência no Atlântico Norte. Assim, as maiores alturas ou seja a maior distância 

vertical entre a crista de uma onda e o fundo da cava vizinha, são observadas no primeiro 

semestre do ano. As alturas significativas das ondas variam de 0,8-1,5 m, com maior percentual 

entre as alturas de 1,1 e 1,2 m, de acordo com um estudo no litoral de Fortaleza feito por Morais 

et al., 2006. 

O alcance das ondas sobre as falésias ocasiona uma erosão basal superficial e penetra a 

superfície de contato, ocorrendo a remoção dos detritos que estão no sopé da falésia (Figura 6). 

É a partir da ação das ondas que ocorre a erosão da base da falésia (solapamento) que 

posteriormente perde a sustentação e desprende a porção superior por escorregamento, queda 

de blocos e/ou fluxo.  
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Figura 6 – Solapamento em uma falésia semiconsolidada no litoral leste do Ceará após o alcance da maré de 

sizígia removendo os sedimentos no setor basal.  

 
                          Fonte: Autora, 2017. 

 

Solapamento é a escavação na base da falésia provocada pela ação abrasiva das ondas 

ocasionando, posteriormente, o desmoronamento do material sobrejacente. O material 

desmoronado permanece na parte adjacente a escarpa, na região denominada pós-praia e 

estirâncio até que o próximo alcance da maré na parte erodida possa ser retirado e levado pelas 

correntes litorâneas (SUGUIO, 2003). Esse estágio é utilizado como indicador de área de risco 

a desmoronamento na confecção de mapas de gestão costeira. 

Os principais estudos realizados no litoral cearense que demonstram a influência das 

ondas na transformação da dinâmica ambiental costeira foram desenvolvidos por Lima (2012), 

Morais (1981), Maia (1998), Paula (2012) e Pinheiro (2000).  

 

2.2.2 Maré 

A maré é uma das forçantes que delimita a área de ataque das ondas na praia, gerando 

correntes em estuários, canais lagunares e em águas rasas próximas à costa, além de apresentar 

importância para o transporte de sedimentos (MORAIS et al., 2006). Esta forçante é importante 

para a delimitação da área no qual os fatores marinhos podem causar erosão da falésia. Além 

disso, a maré indica em quais pontos a falésia apresenta alguma alteração, e com isso pode-se 

classificar esta falésia em ativa (a maré alcança a base da falésia) ou inativa (a maré não alcança 

a base da falésia). 

A amplitude de maré é um elemento modelador da linha de costa em função das 

velocidades de correntes a elas associados (FURLAN, 2014). Na costa dos estados do Nordeste 
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até o Maranhão, o regime predominante é de mesomaré (amplitude de maré entre 2m e 4m). 

Amplitudes de maré acima de 4m são definidas como macromarés, e são encontradas no litoral 

dos estados do Norte do país até o estado do Maranhão (TESSLER e GOYA, 2005).  

Na costa cearense, o trabalho pioneiro sobre o comportamento das marés e ondas foi de 

Morais (1980), que as definiu como semidiurnas com período médio de 12,4 h e defasagem 

média de 50 minutos. Determinou a amplitude máxima de 2,7 m para quadratura e amplitude 

de 3,3 m para máximas de sizígia.  

Em marés de sizígia, as ondas alcançam a base da falésia duas vezes ao dia retirando 

sedimento e solapando sua base. Além disso, no período entre os meses de janeiro a março, as 

marés de sizígia somam os efeitos da entrada de swell na costa, provocando um maior aumento 

na taxa de erosão. 

A mudança no nível do mar devido à ação da maré astronômica tem importantes 

consequências na morfologia das praias, pois elas alcançam maiores distâncias de 

espraiamento, além de retirar mais sedimentos da faixa de praia e base das falésias, de acordo 

com Valentini (1992).  

 

2.2.3 Chuvas e estágios erosivos 

O clima constitui uma das mais importantes variáveis controladoras dos processos 

costeiros (MORAIS et al., 2006), dentre os seus elementos merece destaque a variação anual 

dos totais pluviométricos e regime dos ventos. 

A variação pluviométrica é o principal fator responsável pela erosão subaérea das 

falésias, podendo agir de duas formas, aumentando o escoamento superficial em direção à 

borda, alargando as rachaduras existentes e abrindo fissuras devido à infiltração.  Além disso, 

as chuvas são responsáveis pela retirada e transporte de sedimentos para a praia e aplainamento 

das falésias, (MEIRELES, 2014), e, assim, diminuindo a inclinação da face da falésia (EMERY 

e KUHN, 1980).  

As chuvas no Ceará ocorrem devido à três fenômenos climáticos, as frentes frias, a zona 

de convergência intertropical (ZCIT), sendo o fator mais importante, e os vórtices ciclônicos 

de ar superior (SILVA, 2008). O clima com chuvas esporádicas e torrenciais em um curto 

período de tempo favorece a erosão da vertente das falésias. 

Os estágios erosivos das falésias causados pela ação pluviométrica juntamente com a 

ação eólica são os sulcos, as ravinas e as voçorocas, que evoluem os estágios aos poucos e são 

indicadores de risco no topo da falésia (Figura 7). 
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Os sulcos da superfície das falésias são pequenas rachaduras em escala milimétrica 

produzidas pelo escoamento livre da água da chuva juntamente com o processo de molhagem 

e secagem do terreno (SUGUIO, 2003).  

As ravinas se iniciam como sulcos rasos que evoluem para escala centimétrica abrindo 

furos na superfície das falésias facilitando o escoamento superficial, que se juntam à medida 

que a água escorre sobre a superfície. A convergência de várias ravinas rasas aumenta o volume 

da água, que passa a ter grande energia erosiva, levando ao aprofundamento dos sulcos 

(ALBUQUERQUE, 2012).  

Dependendo das condições hidrogeológicas da área, o aumento do escoamento 

superficial por esses canais pode desencadear o surgimento de voçorocas (SUGUIO, 2003). 

Que podem ser definidas como o alargamento das ravinas em escala métrica na superfície da 

falésia e que são utilizadas como forma de acesso à praia por moradores e turistas. 

 

Figura 7 – Estágios erosivos das falésias causados pela ação pluviométrica juntamente com a ação eólica: a) 

sulcos, b) ravinas e c) voçorocas. 

 
  Fonte: Autora, 2017. 

 

2.2.4 Ventos 

A forçante eólica é importante para estudos na zona costeira, pois está relacionada à 

formação e direção de ondas de superfície, ao transporte sedimentar, formação de campos de 

dunas, e juntamente com a pluviosidade da região, delimitação do clima.  

Além disso, está relacionada também ao processo de evaporação, juntamente com a 

temperatura, causando rachaduras e rupturas na falésia no processo continuo de molhagem e 

secagem (BIRD, 2008). 
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Qualquer alteração na remobilização de sedimentos nas dunas bordejantes causadas pelo 

vento, que resulte na diminuição de areia na zona de estirâncio ou mesmo modificações 

sazonais no perfil de praia poderá, posteriormente, originar fenômenos erosivos, pois a falta de 

sedimento modificará o perfil praial fazendo com que as ondas alcancem com mais força a base 

da falésia (MEIRELES, 2014).  

Os processos erosivos eólicos atuantes no topo da falésia juntamente com a pluviosidade 

e temperatura, aceleram a secagem dessa feição, e por vezes, abre fissuras e rachaduras que são 

classificadas em sulcos. Desencadeando instabilidade no terreno em ordem crescente de 

magnitude. 

 

2.3 Falésias do Grupo Barreiras 

 

Grupo Barreiras pode ser definido como as camadas sedimentares expostas nos 

tabuleiros da costa Atlântica nordestina (MORAES FILHO, 2011). As falésias com sedimentos 

semiconsolidados são encontradas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, esculpidas, 

principalmente, no Grupo Barreiras e com idade geológica predominantemente Tércio-

Quaternária, apresentando também afloramentos do Pré-Cambriano e do Cretáceo em alguns 

dos seus trechos (MORAIS et al. 2006). Ocorrem desde o litoral amazônico e formam relevos 

de “tabuleiro”, que se caracteriza por um topo plano e suavemente inclinado para o Oceano 

Atlântico e mais ou menos dissecado por vales fluviais de vertentes relativamente íngremes 

(SUGUIO, 2003).  

De acordo com Meireles (2014), as falésias atuais podem ser tratadas como morfologias 

em pleno processo denudacional, sendo praticamente erodidos ou rebaixados até atingirem o 

plano de base regional e se encontram topograficamente elevadas em relação ao nível de base 

regional (a linha de costa). 

 Processos erosivos diferenciados podem ser observados em falésias do Grupo Barreiras 

presentes no litoral leste do Ceará. O primeiro é formado pelos terrenos mais elevados da 

falésia. O segundo nível, mais inferior, está disposto sobre sedimentos argiloarenosos, no 

contato entre sedimentos arenoargilosos e conglomeráticos (fácies superior). Essa diferença 

sedimentológica fundamentou os processos de recuo diferenciado das encostas em dois degraus 

ou plataformas segundo o autor op. Cit. No contato entre essas duas fácies, ocorrem as 

ressurgências do aquífero, dando origem às fontes naturais. Essas fontes também contribuem 

para a formação do segundo nível das falésias, provocando a retroerosão do pacote superior. 
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Um terceiro nível (plataforma de abrasão atual) foi originado pela ação das ondas e marés 

(MEIRELES, 2014) (Figura 8). 

 

Figura 8 – Principais aspectos morfológicos das falésias da Formação Barreiras. 

 
Fonte: Meireles, 2014. 

 

2.4 Impactos nas Falésias 

 

A capacidade de carga, que é a quantidade de impacto antrópico que esta feição suporta 

sem tornar seus danos irreversíveis, é uma ferramenta útil para estudos de impacto resultante 

da intervenção humana em diversos ambientes, incluindo falésias. 

 Meireles (2014) fez o estudo sobre a capacidade de suporte das falésias 

semiconsolidadas do litoral leste do Ceará, e obteve resultado baixo em relação às atividades 

de uso e ocupação e suas propriedades morfodinâmicas e geotécnicas. Foram caracterizadas 

pelo autor op. Cit. como um meio instável a fortemente instável, principalmente pelas relações 

entre o fluxo de energia (escoamento pluvial e ação das ondas) e a transferência de grandes 

volumes de materiais (sistema erosivo complexo), diante de projetos associados a loteamentos, 

equipamentos turísticos, abertura de vias de acesso e exploração mineral. 

Silva (2014) realizou um estudo sobre a capacidade de suporte das voçorocas ou trilhas 

de acesso à praia de Canoa Quebrada, além de mapear áreas de risco à deslizamentos das 

falésias de Canoa Quebrada. O resultado mostrou que a capacidade de carga física foi de 143,33 

metros/banhista, a capacidade de carga recreacional foi de 2,1 pessoas/m²/dia ou 766,5 

pessoas/m²/ano. De acordo com o autor é um valor alto comparado com estudos da mesma 
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magnitude realizados por Pinheiro et al. (2009) no monumento das falésias de Beberibe-CE, 

onde obteve resultado de densidade no setor do labirinto de 0,40 indivíduos/m²/dia. 

As ações antrópicas descritas por Meireles (2014) nesta feição foram basicamente 

caracterizadas por:  

1- Terraplenagem e impermeabilização do solo;  

2- Barreiros e exploração mineral localizados próximos ao destino do material;  

3- Muros de arrimo e enrocamento;  

4- Implantação de loteamentos e construções civis;  

5-  Abertura de estradas carroçáveis para dar acesso aos empreendimentos 

localizados na zona de berma, entre a linha de preamar média e as falésias;  

6- Desmatamento das encostas e plantio de espécies inadequadas às condições 

pedológicas, topográficas e morfológicas;  

7- Incremento do escoamento superficial, na direção das encostas, acelerando o 

processo de ravinamento e voçorocamento;  

8- Locais de acesso de pedestres por vários pontos das encostas, os quais evoluíram 

para ravinas e voçorocas. 

A retirada de areia para a mineração pode prejudicar o balanço sedimentar da região; os 

desmatamentos da vegetação no topo das encostas podem induzir o ravinamento e 

voçorocamento das falésias; e a compactação do solo por construções civis, pisoteamento, 

tráfego de veículos influenciam diretamente o escoamento superficial, que em falésias arenosas 

é um dos principais causadores da erosão.  

Estudos sobre a erosão das falésias no Brasil são recentes foram realizados por Aranha 

et al. (2012), Nascimento (2006), no Reino Unido por Castedo et al. (2015), Robison (1977), 

Vann Jones et al. (2015), na Espanha por Paredes, Godoy e Castedo (2015), na França por 

Caplain, Regard e Astruc (2013), no Japão por Sunamura (1992) e na costa da Califórnia nos 

Estados Unidos por Sterrett (2002). 

 

2.5 Riscos em Falésias Arenosas 

 

Os riscos em falésias estão associados aos movimentos de massa que são comuns em 

algumas cidades costeiras, esses deslizamentos trazem como consequências vítimas fatais e 

prejuízos financeiros. Para Augusto Filho et al., (1990) risco é a possibilidade de ocorrer algum 

dano à população (pessoas, estruturas físicas, sistemas produtivos), Ogura, Carvalho e Macedo 

(2007) definem risco como uma relação entre a possibilidade de ocorrência de um dado 
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processo ou fenômeno, e a magnitude de danos ou consequências sociais e/ou econômicas sobre 

um dado elemento, grupo ou comunidade. 

O conhecimento dos riscos é importante para prevenção de acidentes e possíveis 

vítimas, e uma ferramenta de manejo utilizada pela gestão governamental para a proteção das 

pessoas é o mapeamento dos pontos que apresentam riscos.  

Moradores das praias que possuem falésias percebem o risco nela associado e conhecem 

os pontos mais críticos apenas pela vivência e conhecimento popular. Estudos de percepção de 

risco e de erosão em falésias ainda são escassos, porém devido à acidentes, ocorridos nestes 

ambientes, as pesquisas estão sendo desenvolvidas. Estudos que abordam esse tema foram 

realizados no Canadá (FRIESINGER e BERNATCHEZ, 2010) e no Brasil nos estados de 

Pernambuco (LEAL, 2006) e Ceará (MEDEIROS et al., 2014). 

Devido à sua morfologia, falésias são ambientes que apresentam risco de 

desmoronamento constante, principalmente falésias arenosas semiconsolidados, nas quais suas 

erosões podem resultar em grandes desastres para moradores e frequentadores do local. 

Em Portugal, um acidente fatal ocorreu nas praias de Algarve e Albufeira no mês de 

agosto de 2009. Um desmoronamento no tipo queda de blocos ocorreu nas falésias vitimou 10 

pessoas (Jornal de Notícias, 2009; TVi24, 2009).  

 

2.6 Ambiente Praial 

 

As praias são compostas por depósitos de sedimentos não consolidados, mais 

comumente arenosos, que possuem alta mobilidade, se ajustando as condições de ondas e maré 

atuando de forma importante para a dinâmica costeira do litoral. Segundo Neves & Muehe 

(2008), a zona costeira é influenciada por agentes oceânicos (Ondas, marés, correntes, etc.), 

atmosféricos (Chuvas, pressão atmosférica e ventos) e continentais, motivo pelo qual ela é 

particularmente sensível a mudanças climáticas. 

As praias são demarcadas entre o limite da zona de espraiamento até o limite da zona 

de rebentação ou zona de surf, onde as ondas ainda atuam sobre o fundo marinho mobilizando 

sedimentos (SHORT, 1984). A partir desse limite, de acordo com Guerra (2014), diversas zonas 

são consideradas que compartimentam a praia de acordo com seus processos morfológicos e 

hidrodinâmicos (Figura 9). 
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Figura 9 - Zonas que compartimentam a praia, desde o topo da falésia até a parte submersa da praia. 

 
 Fonte: Adaptado de Glossário da Revista Gestão Costeira Integrada, 2017. 

 

A classificação da praia de acordo com a morfologia e influência da maré se divide em 

três zonas: 1- Zona de pós-praia, 2- Zona intertidal ou estirâncio e 3- Zona de antepraia 

(MORAIS, 1996).  No qual, está representado na figura à alta praia e média praia (Pós-praia), 

zona de espraio (Estirâncio) e a zona de espalho e de arrebentação (Antepraia). 

Wright e Short (1984) propuseram um modelo de classificação morfodinâmica para 

praias arenosas dominadas por ondas, segundo o qual, dependendo das condições ambientais, 

dos sedimentos e das ondas, as praias e zonas de surfe associadas podem ser enquadradas nos 

estágios dissipativo, refletivo ou em um dos quatro estágios intermediários.  

Segundo o modelo, o estágio dissipativo é representado por uma zona de surfe bem 

desenvolvida, com baixo gradiente topográfico e elevado estoque de sedimento na porção 

subaquosa, com uma granulometria fina sob a forma de bancos e uma arrebentação 

predominantemente deslizante (Short, 1999).  

Por outro lado, o estado refletivo é caracterizado pelo acentuado gradiente topográfico 

e pela redução da largura da zona de surfe, onde as ondas quebram na face da praia com grande 

turbulência. Nestes casos, a granulometria do sedimento tende a ser grossa e o estoque de areia 

se situa na porção subaérea da praia (Calliari et al., 2003). 

Os estágios intermediários são divididos em quatro. Nesses estágios ocorre gradação 

quanto às tendências dissipativas e refletivas da praia, a qual se traduz em diferenças 

morfológicas. Podem ocorrer correntes de retorno nas depressões entre os bancos e as condições 

morfodinâmicas tendem a dissipativas sobre os bancos e refletivas entre estes (WRIGHT e 

SHORT,1984). 
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Qualquer alteração natural ou antrópica feita nesse ambiente vai gerar mudanças no 

estágio morfodinâmico da praia, podendo provocar um balanço sedimentar negativo, causando 

erosão e danos a comunidades que estão próximas a costa. 

 

 

 

3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Localização da Área  

 

Canoa Quebrada foi criada oficialmente pela Lei Orgânica municipal nº 049 em 20 de 

outubro de 1993, e está localizada no município de Aracati, na porção noroeste do Estado do 

Ceará, a uma distância de 156 km da capital Fortaleza e a 12 km do centro de Aracati (Figura 

10).  A área do município é de 1.229, 19 km², (IPECE, 2013). Quanto a sua acessibilidade, seu 

sistema viário é constituído pela BR-304, interligando-o ao Rio Grande do Norte e à Fortaleza 

(em conexão com a BR-116) e a CE-040 que estrutura o acesso à costa leste no sentido de 

Fortaleza. 

A área de estudo está inserida em uma Unidade de Conservação da Categoria APA 

(Área de Proteção Ambiental) de uso sustentável criada pela Lei Estadual nº 40/98 de 20 de 

março de 1998 que pretende regular a exploração e ocupação da região. Sua extensão vai de 

Porto Canoa à foz do rio Jaguaribe (SEMACE, 2017) (Figura 10).  

A APA inclui as mais variadas paisagens de rio, manguezal, dunas, praias, picos e 

falésias. Por trás das falésias, as dunas brancas e móveis encontram a vegetação interior. As 

lagoas e os alagados em meio ao carnaubal e coqueiros complementam a paisagem. A praia fica 

em frente à pequena enseada situada na base de falésias (Figura 10). 

Leal (2003) fez um trabalho de zoneamento geoambiental da APA de Canoa Quebrada, 

delimitando as áreas de dunas fixas, dunas móveis, carcinicultura, lagoas interdunares, 

ambiente praial, e outros. Além disso, o autor também caracterizou a vegetação da APA e as 

espécies de fauna existente. 
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Figura 10- Mapa de localização da área de estudo, identificando os limites da APA de Canoa Quebrada e os setores de monitoramento. 

 
                              Fonte: Autora, 2017.
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3.2 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

 

A região da área de estudo encontra-se dentro do domínio Choró, que segundo 

Claudino-Sales (2005) estende-se no sentido Leste-Oeste de Aracati/Fortim até a praia do 

Presídio/Ponta do Iguape (Cascavel/Aquiraz). Corresponde à área do antigo “rift offshore” do 

Cretáceo Potiguar/Bacia Atlântica Potiguar, a partir do qual inicia a evolução da margem 

continental Atlântica propriamente dita. A deposição do Grupo Barreiras foi possível devido ao 

processo conhecido como flexura marginal ou efeito gangorra. Após a formação do Oceano 

Atlântico, este foi se expandindo e a borda do continente foi resfriando e afundou. Então, como 

uma gangorra, o interior do continente subiu e a borda afundou, permitindo uma zona litorânea 

(CLAUDINO-SALES, 2002). 

Com o interior elevado, as vertentes passaram a ser erodidas. Com as mudanças 

climáticas, os sedimentos erodidos foram transportados até a costa. Devido ao clima semiárido, 

com chuvas catastróficas e esporádicas, foi que a deposição do Barreiras pode ser realizada, 

ocorrendo entre o Mioceno e o Plio-Pleistoceno de acordo com Silva (2008). Os sedimentos 

recobriram a depressão litorânea. Assim a zona costeira perdeu para sempre o caráter rochoso 

que parcialmente ainda representava segundo o autor op. Cit. Os sedimentos passaram a ser 

erodidos pelas marés, ventos e chuvas, surgindo as falésias. 

O Grupo Barreiras presente em Canoa Quebrada é composto por sedimentos 

Cenozóicos, representado por material arenoso-argiloso ou argiloso-arenoso de cor creme 

amarelada e avermelhada, com estratigrafia indistinta segundo Gomes Neto, Morales e 

Hamelak (2012). As falésias foram esculpidas predominantemente no período Tércio-

Quaternário evidenciando a evolução paleogeográfica a partir das flutuações do nível relativo 

do mar (MORAIS et al., 2006).  

O processo de recuo, por solapamento e desmoronamento das falésias, exibe uma faixa 

de praia com afloramentos rochosos, que são indicadores geológicos de flutuações do nível do 

mar, que formam uma plataforma de abrasão ou, como são, por rochas de praia (beach rocks) 

(GOMES NETO, MORALES e HAMELAK, 2012).  

As rochas de praia são constituídas de sedimentos arenosos ou cascalhosos de antigas 

praias, em geral, cimentadas por CaCO3 de acordo com Suguio (2003). Na área de estudo, a 

feição está presente em toda a faixa de praia, formando um obstáculo e dissipando a energia das 

ondas na baixa mar. Constitui-se em três linhas paralelas à praia, no qual a primeira linha de 

beach rock aflora na praia e vai em direção a plataforma interna, devido à forma semi-abrigada, 

com uma sinuosidade na parte leste. A distância máxima das linhas de beach rock até a falésia 
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são de, aproximadamente 450m, 580m e 730m, estando emerso nos períodos de maré baixa e 

submerso na maré alta.  

Na parte oeste da área de estudo, distante aproximadamente seis quilômetros, localiza-

se a desembocadura do rio Jaguaribe, um dos rios mais importantes do Estado. A análise 

geológica, morfológica e tectônica do rio Jaguaribe é importante, pois é ela que delimita a 

evolução da paisagem. Devido aos seus movimentos de soerguimento ou subsidência que vão 

influenciar a bacia de drenagem até a desembocadura do Rio. Além de influenciar indiretamente 

na erosão das falésias de Canoa. 

 

 

3.3 Condições Climáticas e Oceanográficas 

 

O clima da zona litorânea faz parte do domínio semiárido, predominante no Nordeste 

brasileiro, marcado por dois períodos definidos – um seco, longo e outro úmido, curto e 

irregular, de acordo com Morais et al., (2006). Dentre os controladores do regime pluvial no 

litoral do Estado do Ceará, a frente geradora de chuvas de maior importância é a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT). O regime térmico da região é caracterizado, basicamente, 

por temperaturas elevadas e amplitudes reduzidas.  

 

- Chuvas: 

A distribuição temporal das precipitações é irregular com concentração do total 

precipitado no primeiro semestre do ano, correspondendo a cerca de 91% do total anual. Entre 

os meses de janeiro e junho a média da precipitação nos últimos 40 anos é de 879,3 milímetros, 

enquanto que no segundo semestre do ano (julho a dezembro) a média da precipitação é de 

65,46 milímetros (FUNCEME, 2016). 

 

- Temperatura: 

Segundo Morais et al., (2006), os dados obtidos nos anos de 2001 e 2002 as temperaturas 

máximas variam de 29,4° C (março) a 30,7º C (novembro). Os valores mínimos de 21,2° C a 

23,7º C são registrados em julho e no triênio (janeiro, fevereiro e março). A umidade relativa 

no ar apresenta um padrão de variação semelhante ao da precipitação com variação máxima de 

12% referente aos meses de abril (85%) e outubro (73%).  

A temperatura na praia de Canoa Quebrada tem uma variação entre máxima e mínima 

de aproximadamente 10° C e uma temperatura média de 30º C, onde a máxima está em torno 
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dos 35º C e a mínima está 24º C de acordo com o Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE, 2016). 

 

- Maré: 

A costa cearense possui marés semidiurnas (com período médio de 12,4 horas de 

defasagem de 50 minutos), com uma amplitude máxima de 2,7 m para o equinócio de março 

no ano de 1976 e amplitude de 3,3 m para máximas de sizígia no ano de 1980, de acordo com 

estudo feito por Morais (1980) na costa de Fortaleza. 

De acordo com dados do Porto de Areia Branca (Rio Grande do Norte), o porto mais 

próximo da área de estudo distante aproximadamente 143 quilômetros, a maré de Canoa 

Quebrada está no regime de mesomaré (amplitude entre 2 e 4 metros), no qual no mês de março 

de 2016 a amplitude máxima foi de 3,8 metros na maré de sizígia, enquanto a amplitude mínima 

foi de – 0,1 metros na quadratura.  

 

- Ondas: 

As ondas que banham o estado do Ceará apresentam uma forte componente de E com 

direções variando entre os quadrantes E, E-NE e E-SE mantendo uma estreita relação com as 

direções predominantes dos ventos (MORAIS et al., 2006, PINHEIRO et al., 2016).  

A onda predominante na costa do Ceará é a ondas do tipo sea, as ondas do tipo swell 

aparecem na costa no começo do ano devido à diminuição da incidência dos ventos alísios e 

aumento da turbulência no Atlântico Norte. 

 

- Ventos: 

A ação dos ventos em grande parte do ano, na costa cearense, é proveniente de E e NE, 

produzindo ondas com um ataque oblíquo à praia, o que originou um transporte longitudinal de 

areia, principalmente na zona de surf e com sentido regional de leste para oeste (MEIRELES, 

2014) (Figura 9). Porém, o regime de ventos é sazonal, assim como a pluviosidade, com baixas 

velocidades prevalecendo durante a estação chuvosa com velocidade média de 5,47 m/s-1, e 

velocidades mais elevadas durante a estação seca com velocidade média de 7,75 m/s-1 (MAIA 

et al., 2000).  

Nos meses de março e abril, ápices do período chuvosos, predominam ventos de SE 

(120°-150°) ao longo do dia, passando a SSE-S (150°-180°+) durante a noite (Morais et al., 

2006). O período entre maio e agosto é de transição, onde o ciclo térmico diurno terra-oceano 

passa a alternar brisas marinhas e terrestres, resultando em ventos de ENE-E (60°-90°) durante 
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o dia, e E-SE (90°-150°) à noite. No período entre setembro-dezembro tanto os ventos alísios 

quanto às brisas marinhas se intensificam, com direção predominante variando de E a SE, com 

predomínio dos ventos alísios de E. Os ventos mais intensos são atingidos entre setembro e 

novembro (Inter anualmente variável), segundo Morais et al. (2006). 

 

3.4 Legislação Vigente 

 

As falésias são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) pela Resolução 

nº 303 de 20 de março de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que 

proíbe qualquer tipo de ocupação numa faixa de cem metros, contados da sua borda (BRASIL, 

2002).  

Uma Lei Federal complementar N° 12.651, de 25 de maio de 2012, Art. 4° inciso VIII, 

diz que, é considerado Área de Preservação Permanente (APP) as bordas dos tabuleiros ou 

chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções 

horizontais (BRASIL, 2012).  A mesma Lei complementa dizendo que não é permitido 

ocupação em área de APP. 

Além dessas Leis, as falésias de Canoa Quebrada estão localizadas dentro de uma Área 

de Proteção Ambiental (APA), criada pela Lei Municipal Nº 40/98 de 20 de março de 1998, e 

diz que a APA é uma unidade de conservação de uso sustentável pertencente a um ecossistema 

costeiro que pretende regular a exploração e ocupação da região (SEMACE, 2016).  

Sua extensão vai de Porto Canoa à foz do Rio Jaguaribe, possuindo uma área de 

aproximadamente 4.000 hectares. Entre as proibições previstas por Lei na APA de Canoa 

Quebrada, não se pode construir rodovias, projetos de loteamentos ou empreendimentos 

turísticos, estrada de recursos minerais, captura de crustáceos, conchas, bivalves, e enfim o uso 

de agrotóxicos. Uma atenção especial é dispensada às dunas e falésias que permeiam toda a 

região e são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema local. Qualquer construção nestas 

formações só pode ser autorizada após um estudo de impacto ambiental sendo proibida a 

derrubada da vegetação que fixa as dunas (SEMACE, 2016). 
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4 METODOLOGIA 

 

O estudo de quantificação da erosão das falésias de Canoa Quebrada foi realizado em 

três etapas: 1- Atividades de campo; 2- Atividades de laboratório e 3- Atividades de gabinete; 

permitindo assim uma melhor organização dos resultados (Figura 11). 

 

Figura 11- Fluxograma das etapas de trabalho para a obtenção dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Autora, 2017. 

 

 

 

 

EROSÃO DAS FALÉSIAS DE CANOA QUEBRADA 

RECONHECIMENTO DA ÁREA DE ESTUDO 

ATIVIDADES 
DE CAMPO 

ATIVIDADES DE 

LABORATÓRIO 

ATIVIDADES DE 

GABINETE 

- Caminhamento (receptor GPS); 
 

- Uso de receptor DGPS; 
 

- Perfis de falésia/praia (estação total); 
 

- Coleta de sedimentos de superficie; 
 

- Declividade no estirâncio 
(clinômetro); 

 

- Dados oceanográficos (sensor de 
pressão); 

 

-  Questionário percepção ambiental 
de erosão; 

 

- Registros fotográficos. 
 

 
 

 
 

 

- Análise 
granulométrica; 

 
- Carbonato de cálcio; 

 
- Textura dos grãos; 

 
- Fluorescência de 

raios-X. 
 
 
 

 
 

 

- Correlação dos 
dados de campo e 

laboratório; 
 

- Análise e 
interpretação dos 

resultados; 
 

- Confecção dos 
mapas. 

 
 
 

 
 

 

VARIABILIDADE ESPAÇO-TEMPORAL DOS PROCESSOS EROSIVOS NAS 

FALÉSIAS DE CANOA QUEBRADA - ARACATI. 
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Foram realizados levantamentos bibliográficos e cartográficos junto às Universidades e 

órgãos ligados ao tema de estudo tais como: Superintendência Estadual de Meio Ambiente 

(SEMACE), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), dentre outros, que possibilitaram a aquisição de referencial 

teórico e melhor interpretação da área. Para a geração do mapa de localização dos pontos e da 

área de estudo foi utilizado o software QGIS 2.10.1. 

As etapas de laboratório e gabinete deste projeto foram realizadas no Laboratório de 

Geomorfologia Costeira e Oceânica (LGCO) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

 

 

4.1 Atividades de Campo 

 

As quatro atividades de campo foram feitas nos dias 15 de setembro de 2015 (amplitude 

de maré de 3.3 metros), 11 de janeiro de 2016 (amplitude de maré de 3.5 metros), 23 de março 

de 2016 (amplitude de maré de 3.3 metros) e 22 de junho de 2016 (amplitude de maré de 3.3 

metros), em maré de sizígia (durante a lua cheia ou na lua nova), no período de maré seca. 

Os meses de coletas foram escolhidos de acordo com a sazonalidade da região, 

contemplando períodos de chuvas e de estiagem, característicos do primeiro e segundo semestre 

do ano, respectivamente. Além disso, nos primeiros meses do ano (janeiro a março) ocorre o 

aumento da frequência de ondas swell na costa cearense (MORAIS et al., 2006). 

Foram realizadas a topografia das falésias e da praia, coleta superficial de sedimentos, 

medições da declividade no estirâncio superior e inferior. Foram coletados dados 

oceanográficos, de posicionamento da linha de costa com caminhamento rente à base da falésia 

e aplicação de questionários quantitativos de percepção ambiental de erosão, além dos registros 

fotográficos.  

Os perfis topográficos foram feitos transversais à linha de costa em 5 setores da área de 

estudo (totalizando 20 perfis), com o início marcado na linha de urbanização mais próxima da 

quebra do relevo, no topo da falésia, e o final na região da antepraia. Os setores foram 

determinados de acordo com o nível de ocupação no topo da falésia da seguinte forma: 1) 

Setores 1, 2 e 4 com nível alto de ocupação; 2) Setor 3 com baixo nível de ocupação e 3) Setor 

5 sem ocupação (Figura 12).  
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Figura 12- Mapa de localização dos pontos de amostragem de sedimentos e setores dos perfis topográficos. 
 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A localização dos pontos de coleta sedimentar da pós-praia e da antepraia na Figura 12 

está de forma representativa, no qual foi coletado apenas os pontos de estirâncio com o receptor 

GPS. 

A extensão total dos setores entre os perfis paralelo a linha de costa é de 1,78 

quilômetros, sendo a distância do setor 1 para o setor 2 de 346,164 metros, do setor 2 para o 

setor 3 de 428,584 metros, do setor 3 para o setor 4 de 461,552 metros e do setor 4 para o setor 

5 de 543,972 metros. 

Para o levantamento topográfico altimétrico das seções foi utilizada uma estação total 

da marca Topcon GTS - 236W, com precisão linear 2 mm + 2 ppm e previsão angular de 6” 

(Figura 13-a). Os pontos de início de cada seção foram georeferenciados ao Referencial de 

Nível (RN) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), modelo geoidal (altitude 

ortométrica) de acordo com o nível médio do mar do Porto de Imbituba (SC). Para sua 

realização foram utilizados um receptor DGPS (Differential Global Positioning 

System/GTRG2/GLONASS) modelo elipsoidal (Altitude elipsoidal ou geométrica) com 

precisão vertical de 10 mm/1ppm (módulo cinemático). (Figura 13-b). 
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Figura 13 - Equipamentos utilizados nas saídas de campo para a realização dos perfis. a) Estação total, utilizada 

para a obtenção dos perfis de praia e falésia; b) DGPS, transferência do Referencial de Nível (RN) para a área de 

estudo. 

 
                           Fonte: Autora, 2017. 

  

Para os pontos de coleta superficial de sedimento, foram escolhidos 12 (doze) pontos 

espaçados paralelo a faixa de praia. Em cada ponto foram coletadas amostras em três regiões 

da praia: na antepraia, no estirâncio e na pós-praia (Figura 12). Além da coleta de sedimentos 

superficiais na praia, foi coletado uma amostra de sedimentos inconsolidados e desagregado da 

falésia na seção 3. 

A declividade do estirâncio ou a angulação em graus da praia foi aferida com o auxílio 

de um clinômetro digital nos 24 pontos ao longo da faixa de praia, no qual foram coletadas duas 

declividades, uma no estirâncio superior e outra no estirâncio inferior, e posteriormente, foi 

calculado a média das declividades para uma maior precisão do resultado. 

O caminhamento foi feito rente à base da falésia em todos os campos com um receptor 

GPS (Global Positioning System) portátil da marca Garmin Gpsmap e precisão em torno de 10 

metros (Figura 14-a), em todo o afloramento da falésia presente na área de estudo, marcando 

um comprimento de aproximadamente dois quilômetros de uma ponta a outra. 

Nos campos de setembro/15 e janeiro/16 foi utilizado um sensor de pressão Solinist 

Levelogger model 3001 (configurado para obter 1 dado a cada 5 segundos) (Figura 14-b), com 

o objetivo de coletar dados referentes a oscilação da maré em metros e da temperatura da água 

em graus Celsius (º C). Foram coletados dados de aproximadamente 12 (doze) horas, no período 

entre as marés baixa. 
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Figura 14 – Equipamentos utilizados em campo; a) Receptor GPS de mão marcando a localização do sensor de 

pressão; b) Sensor de pressão utilizado em setembro/2015 e janeiro/2016 devidamente instalado e acoplado no 

trato de ferro. 

 
           Fonte: Autora, 2017. 

 

4.1.1 Percepção Ambiental de Erosão das Falésias 

 

Para obter os dados da percepção ambiental de erosão, foi feito uma saída de campo em 

março de 2016 para a aplicação de questionários sobre percepção ambiental da erosão das 

falésias com os moradores e frequentadores assíduos da área de estudo (Apêndice 1).  

Para isso, foram aplicados 50 questionários quantitativos adaptados à situação local 

divididos em três partes: perfil socioeconômico, formas de utilização da praia e percepção da 

paisagem e da erosão. Os questionários foram aplicados na descida de acesso principal a praia, 

na praia e na avenida principal (Broadway). O processamento e análise dos dados foram feitos 

com o auxílio do software Excel 2013 da Microsoft Office. 

 

4.2 Etapa de Laboratório 

 

4.2.1 Análise Granulométrica 

 

O processamento das amostras na etapa de análise granulométrica, o total de 109 

amostras coletadas em campo foram condicionadas, etiquetadas e levadas em sacos plásticos 

ao LGCO para processamento adotando a metodologia de peneiramento proposta por Suguio 

(1973), sendo secas, quarteadas, separadas 100 gramas, lavadas, secadas, peneiradas e 

classificadas de acordo com a escala de Folk e Ward (1957). 
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Em laboratório, todas as amostras foram dispostas em cadinhos de vidro para serem 

encaminhadas a estufa à uma temperatura de 60 °C. Depois as amostras foram quarteadas e 

separadas 100 gramas com auxílio de uma balança digital. Com isso, inicia-se o primeiro 

procedimento de peneiramento, o úmido. Que consiste na lavagem da amostra para a retirada 

de sedimentos mais finos (silte e argila) com uma peneira de malha de 0,062 mm sob água 

corrente, separando assim a amostra de fração mais grossa (areia fina, areia média, areia grossa 

e cascalho). Esse método serve também para a retirada de sais presentes na amostra, que impede 

a floculação do material. A fração mais grossa é levada novamente a estufa, a uma temperatura 

de 60 °C para a secagem durante um período de 72 horas. 

A segunda etapa consiste no peneiramento seco, onde as amostras secas são dispostas 

em um conjunto de 11 peneiras com malhas de 4,00 mm, 2,83 mm, 2,00 mm, 1,410 mm, 1,00 

mm, 0,710 mm, 0,500 mm, 0,354 mm, 0,250 mm, 0,177, 0,125 mm, 0,088 mm, e 0,062 segundo 

Wentworth (1922), respectivamente que são agitadas com ajuda do agitador Ro--Shaker, 

separando as frações de acordo com sua escala granulométrica determinada por cada malha das 

peneiras, posteriormente cada fração foi pesada e anotado em fichas. 

Os resultados da pesagem de cada fração são inseridos no programa para análises 

estatísticas, Sistema de Análise Granulométrica (SAG®), desenvolvido pelos pesquisadores 

Gilberto T. M Dias e Clarisse B. Ferraz, do Departamento de Geologia e Geofísica Marinha da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), o qual calcula o peso retido em cada fração 

granulométrica convertendo em porcentagem, além da classificação textural segundo o método 

sugerido por Folk e Ward (1957). 

A classificação de Folk e Ward (1957) está relacionada aos padrões hidrodinâmicos e 

de sedimentação em um ambiente. Na concepção desta classificação, a quantidade de cascalho, 

areia e lodo existente num sedimento é extremamente significativa, mesmo uma quantidade 

ínfima desta classe textural pode refletir as características que o fluxo tinha no período de 

deposição.  

 

4.2.2    Carbonato de Cálcio (CaCO3) 

 

Para a determinação do teor de CaCO3 utilizou-se o método de Bernard em todas as 

amostras de cada campo em triplicata, no qual o teor de carbonato é medido de forma indireta, 

através do volume de uma solução salina deslocado pelo gás carbônico produzido da reação do 

ácido clorídrico (HCl) com o carbonato de cálcio. Desta forma, foram pesados inicialmente 0,5 

gramas e 0,5 gramas de CaCO3 puro (“Branco”). Em seguida o carbonato de cálcio foi colocado 
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em um kitassato conectado a um tubo de sistema de vasos comunicantes. Logo após, 

acrescentou-se 2 ml de ácido clorídrico (HCl), diluído a 10%, no tubo de ensaio acoplado, o 

qual é mantido isolado do kitassato para que não haja a possibilidade de mistura antes do tempo 

entre os componentes. O carbonato das amostras reage com o HCl, liberando o gás carbônico 

por pressão. Esta liberação causa um deslocamento na água, presente no tubo oposto. Os 

diferentes valores obtidos são anotados e usados para fins de comparação com o padrão de 

carbonatos (Figura 15). 

O Nível de água na bureta é zerado, atingindo a marca desejada e de forma cuidadosa 

entorna-se o kitassato para que o HCl presente no tubo acoplado entre em contato com a 

amostra, para que ocorra a reação que produz o gás carbônico que por sua vez desloca a solução 

salina até atingirmos o valor padrão. Depois de feita a análise de controle com o CaCO3 a 99%, 

seguiram se os experimentos com as amostras de sedimentos superficiais da antepraia, 

estirâncio e pós-praia de Canoa Quebrada, sendo o percentual de carbonato de cálcio medido 

nas mesmas usando-se uma regra de três simples. 

 

Figura 15 - Esquema da análise do carbonato de cálcio: método de Bernard. 

 

                              
              Branco (CaCO3)                            Pesagem de 0,5 g da amostra           Amostra e HCl no Kitassato 

 

                                           
                        Mistura do sistema                                                fechando o sistema 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

As amostras, em seguida, foram submetidas aos mesmos passos analíticos acima 

descritos para se determinar o seu teor de carbonato de cálcio. O percentual de carbonato de 

cálcio na amostra é medido indiretamente através da equação abaixo: 
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Camostra (%CaCO3) = (Vamostra x Cpadrão) / Vpadrão 

 

 

Onde: 

C amostra = corresponde à concentração de CaCO3 da amostra; 

V amostra = é volume da solução salina deslocado pelo gás carbônico produzido; da reação do 

HCl com o carbonato contido na amostra; 

C padrão = é a concentração padrão da amostra a 99 % de CaCO3; 

V padrão = corresponde ao volume de solução salina deslocado pela amostra padrão. 

 

4.2.3    Textura do Grão 

 

A forma e o arredondamento dos grãos de areia e dos seixos são usados a muito tempo 

para decifrar histórias de depósitos sedimentares, dos quais fazem parte.  

Com isso, esta etapa metodológica consistiu na separação de três frações de peneiras na 

etapa de granulometria, os grãos correspondentes às malhas de 0,500 milímetros, 0,354 

milímetros e 0,250 milímetros, que correspondem, respectivamente, a areia grossa (1,0 phi) e 

as duas últimas, areia média (1,5 e 2,0 phi). De acordo com a metodologia de Suguio (1973).  

Para análise da textura do grão foram escolhidas as amostras de 5 pontos, onde são 

coletados os perfis de praia. Totalizando 90 amostras de todos os campos. Após a separação de 

cada amostra de acordo com o phi, são retirados 100 (cem) grãos e organizados em uma placa 

de acrílico medindo 8cm x 8cm para análise no microscópio óptico (Figura 16). Cada grão foi 

analisado de acordo com seu arredondamento, esfericidade, entalhe, revestimento e brilho, 

segundo a classificação do autor op.Cit.  

 

Figura 16 - passo a passo da análise de textura do grão. 

                                     
Amostras de areia grossa e média            100 grãos da amostra                          Autora analisando os grãos 
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                Grãos de areia grossa                                  Grãos de areia média 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Os graus de arredondamento que estão relacionados a curvatura das arestas dos grãos, 

está sugerido por Suguio (1973) em 6 classes: 1- muito angular; 2- angular; 3- sub-angular; 4- 

sub-arredondado; 5- arredondado e 6- muito arredondado. A esfericidade está relacionada às 

proporções de comprimento, ou seja, o grau de aproximação da forma de uma partícula qualquer 

com aquela de uma esfera perfeita. A esfericidade foi classificada em alta ou baixa (Figura 17). 

 

Figura 17 - Escala comparativa visual do arredondamento e da esfericidade dos detritos. 

 
 Fonte: Pimentel, 2014. 

 

Outro aspecto analisado nos grãos foi o entalhe, que é o grau de entalhamento de cada 

grão. Isso está diretamente relacionado ao tipo de transporte do grão. Assim, o entalhe foi 

classificado em alto, médio e baixo. Onde o entalhe alto possui uma superfície grosseira, o 

entalhe médio possui uma superfície lisa, porém com algum risco ou fenda, e o entalhe baixo é 

quando a superfície do grão aparece lisa e uniforme (Figura 18). 
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Figura 18 - Classificação do entalhe nos grãos proposto por Suguio (1973). a) Entalhe alto; b) Entalhe Médio; c) 

entalhe baixo. 

 
                     Fonte: Autora, 2017. 

 

Foi analisando também o revestimento dos grãos baseado no revestimento dos 

sedimentos da falésia, no qual ocorre um transporte do sedimento inconsolidado desprendido 

da falésia para a praia. Assim, como o sedimento da formação barreiras tem uma coloração 

avermelhada, devido a oxidação do ferro presente não sedimento, essa característica fica 

evidente mesmo quando os sedimentos são dispersados na praia. Então, a analise consistiu em 

saber se o grão possui ou não revestimento (Figura 19). 

  
 Figura 19 – Revestimento dos grãos. a) Grãos com revestimento avermelhado; b) Grãos sem revestimento. 

 
     Fonte: Autora, 2017. 

 

Por último, foi analisado a textura superficial dos grãos, e classificado em 1- vítreo, 2- 

fosco e 3- brilhoso, conforme sua granulometria. De acordo com Suguio (1973), as texturas 

superficiais de grãos acima de 2 mm de diâmetro podem ser classificadas em 1- fosca; 2- polida; 

3- lisa ou 4- com marcas superficiais.  
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4.2.4    Fluorescência de Raios-X.  

 

Foi processada uma amostra bruta do sedimento inconsolado da falésia para análise de 

luminescência de raios-X através do espectrômetro de raios-X portátil da Thermo Fisher 

Scientific (Figura 20), com duração de 47 (quarenta e sete) segundos, analisando toda a 

composição mineralógica da amostra e disponibilizando o resultado imediatamente. 

 

Figura 20 - espectrômetro de raios-X portátil da Thermo Fisher Scientific. 

 
                                      Fonte: http://www.dairix.com.br/products/view/97, 2017. 

 

 

4.3 Gabinete 

 

Nesta etapa foi feito o processamento dos resultados referente às análises de laboratório 

e de campo e correlação dos resultados. Além disso, foi realizado nesta etapa a confecção dos 

mapas com auxílio do software QGis Desktop 2.10.1, SAG e Google Earth.  

Para os dados de pluviosidade na área de estudo, foi feito um resgate dos dados 

históricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) do posto 

pluviométrico de Aracati desde o ano de 1974 até 2016. Os dados foram processados com 

auxílio do software Excel 2013. 
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4.3.1 Evolução da Malha Urbana nas Falésias de Canoa Quebrada 

 

Para mapear e quantificar a malha urbana nas falésias de Canoa Quebrada foram 

utilizadas imagens de satélite georreferenciadas do Landsat e do Google Earth , usando sistema 

de projeção UTM, datum Sirgas 2000, zona 24S, escala de 1:15000 e meridiano central -39º 

para identificar as ocupações nos anos de 1989 e 2016. 

A primeira imagem foi do satélite Landsat 5, do ano de 1989 obtido através do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com resolução espacial de 30 metros. O ano da 

imagem foi escolhido devido ao início da ocupação da área de estudo ser na década de 70, com 

a presença de hippies e pescadores. A segunda imagem foi obtida a partir do satélite Landsat 8, 

do ano de 2016 disponível gratuitamente no software Google Earth Pro, com resolução 50 pés 

por pixel, e sua escolha justifica-se por ser a imagem mais recente disponível.  

Através do software QGIS 2.12, foram feitas shapes poligonais no entorno da mancha 

urbana, abrangendo uma área com casas, hotéis, pousadas, ruas, restaurantes e etc., mapeando 

todo o perímetro da malha urbana e posteriormente quantificando a ocupação em hectares.  

 

4.3.2 Ocupações Irregulares e Evolução do Voçorocamento no Topo da Falésia  

 

A partir da linha de costa feita em campo com um receptor GPS de mão adjacente à base 

da falésia foi feito um shape do tipo linha no software QGIS 2.12 distante 100 metros 

horizontais da linha de ruptura do relevo, em cima de uma imagem de satélite Landsat 8, do 

ano de 2016 disponível gratuitamente no software Google Earth Pro, usando sistema de 

projeção UTM, datum sirgas 2000, zona 24S e escala de 1:15000. Posteriormente, foi feito um 

shape do tipo polígono em torno da macha urbana irregular presente no topo da falésia, 

seguindo o artigo 4° da Lei Federal N° 12651/2012. 

Com base nas imagens de satélite Quickbird disponíveis na Superintendência Estadual 

de Meio Ambiente (SEMACE) dos anos de 2004 e 2009, usando sistema de projeção UTM, 

datum sirgas 2000, zona 24S e escala 1:14000, e uma imagem de satélite Landsat 8, do ano de 

2016 obtida através do software Google Earth Pro utilizando o mesmo sistema de projeção e 

escala, foram feitos shapes de polígonos no entorno das voçorocas no topo da falésia. Com os 

shapes foi possível quantificar a área do voçorocamento dos anos de 2004, 2009 e 2016. 
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4.3.3 Evolução e Riscos nas Falésias de Canoa Quebrada 

 

Foram escolhidos 42 pontos em cima de uma imagem do satélite Landsat 8, do ano de 

2016 disponível gratuitamente no software Google Earth Pro, usando sistema de projeção 

UTM, datum sirgas 2000, zona 24S e escala de 1:14000. Os pontos foram espaçados em toda 

faixa praial no sentido de oeste para leste, onde os pontos de 1 a 13 e 33 a 37 representam a 

área com alta ocupação, os pontos de 14 a 32 representam uma baixa ocupação, e os pontos 38 

a 42 não possui ocupação no topo.  

Foram realizadas amostragens ao longo dos anos de 2014 (Setembro) e 2016 

(novembro), com registros fotográficos de ravinas, voçorocas, solapamento e desmoronamento 

e da interferência dos processos oceanográficos em dois quilômetros de linha de falésias vivas. 

Após o mapeamento dos 42 pontos, foram feitos shapes do tipo ponto de acordo com 

seu nível de risco e separado em dois mapas (subaéreo e basal) com auxílio do software QGIS 

2.12. Os pontos de cada mapa foram separados em falésia descaracterizada, (quando a feição 

foi alterada por algum tipo de construção), falésia alterada (quando ocorreu a evolução do nível 

de risco ou surgimento de indicadores de risco) e falésia não alterada (quando a feição 

permanece inalterada ou o nível de risco não apresentou alteração).   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1  Caracterização Morfológica e Mecanismos Controladores dos Processos Erosivos 

das Falésias  

 

Foram escolhidos 5 setores para representar a morfologia da praia e das falésias de 

Canoa Quebrada de acordo com seu nível de ocupação (Figura 12). As mudanças nos perfis da 

falésia não foram significativas devido ao curto intervalo (dois anos) do estudo. Erosão de 

falésias arenosas possuem uma baixa taxa de recuo (dez centímetros a um metro por ano de 

acordo com Bird (2008), necessitando, assim, um monitoramento a longo prazo. 

 

 - Setor 1: 

O setor 1 inicia com um referencial de nível modelo elipsoidal a partir do receptor DGPS 

de 16,047 metros acima do nível do mar. São falésias baixas comparadas aos outros setores 

com a área urbana estando à, aproximadamente, 50 metros da quebra do relevo, abaixo da 

distância mínima estabelecida pela Resolução nº 303 de 20 de março de 2002 do CONAMA. 

 As falésias neste setor estão cercadas completamente pela área urbana, no qual é 

possível visualizar na figura 21-b uma barraca de praia que se inicia no topo da falésia e termina 

na região da pós-praia, descaracterizando completamente a morfologia. As falésias presentes 

neste ponto estão bem compactadas com presença de ravinas e voçorocas acentuadas e pouca 

vegetação no topo da falésia (Figuras 21 a e b).  

As voçorocas não se encaminham para o mesmo sentido, devido a diferença de nível do 

topo da falésia, ocasionando diferentes escoamentos superficiais, tornando os alinhamentos das 

voçorocas que variam de paralelo e perpendicular à linha de costa (Figura 21-b). 

 

Figura 21 – Setor 1. a) Visão horizontal do topo da falésia no ponto de início do perfil, que está indicado na figura 

com uma seta vermelha. b) Visão aérea por imagem de satélite, mostrando a ocupação urbana circundante e o 

voçorocamento presente neste setor. 

 
 Fonte: a) Autora, 2017; b) Adaptado do Google Earth, 2016. 
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      Na base da falésia as dunas frontais exercem um grau de proteção importante às ações 

marinhas, e redução dos processos de solapamentos e desmoronamentos neste setor. Além 

disso, entre o topo da duna frontal e a base da falésia apresenta vegetação arbustiva e gramíneas 

que auxiliam no processo de fixação dos sedimentos inconsolidados (Figura 22). 

 

Figura 22 –Visão horizontal em direção ao continente do setor 1, mostrando a base e escarpa da falésia, a duna 

frontal e as voçorocas bem desenvolvidas. Linha tracejada indicando o início da duna frontal e o alcance máximo 

da maré neste setor.  

 
           Fonte: Autora, 2017. 

 

A figura 23 apresenta os resultados dos perfis feitos neste ponto, mostrando no topo da 

falésia as voçorocas que seguem na direção paralela à linha de costa. Devido à presença da duna 

frontal adjacente à base da falésia, o perfil apresentou poucas variações no período analisado.  

A maior alteração foi na região da pós-praia, localizada entre 50 e 70 metros no eixo 

horizontal da figura 23, devido ao possível movimento da duna frontal associada a velocidade 

do vento no setor 1. No mês de junho/2016 ela aparece superior comparada aos demais meses.  

No perfil de setembro/2015 é possível ver na região entre a pós-praia e o estirâncio 

(aproximadamente 70 metros no eixo horizontal da figura 23) com a formação da berma, 

indicando o alcance do nível da água e a retirada de sedimentos neste período. 

A alteração no perfil de junho/2016 em relação aos outros perfis na faixa da pós-praia e 

estirâncio, justifica-se pelo fato de transporte de sedimentos continentais associado à 

pluviosidade registrada na área de estudo no ano de 2016, no qual no mês de fevereiro (25 

milímetros) e março (62 milímetros) os volumes foram baixos comparado ao mês de abril (142 

milímetros).  
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Figura 23 - Resultados dos perfis topográficos feitos no setor 1 da falésia e da praia.  

 
  Fonte: Autora, 2017. 

 

- Setor 2: 

Os perfis do setor 2 iniciam em um referencial de nível de 22, 479 metros acima do nível 

do mar e distante, aproximadamente, de 40 metros da quebra do relevo, com distância muito 

abaixo do limite estabelecido pela Resolução nº 303 de 20 de março de 2002 do CONAMA, 

(Figura 24). 

Nesse setor são encontradas as falésias mais altas comparadas com os demais setores. 

O topo encontra-se bastante ocupado por casas e pousadas (Figura 24-b). Predominantemente 

arenosas na camada superior, apresentam baixa compactação baixa e em alguns trechos com 

vegetação rasteira (Figura 24-a). Com isso a presença de ravinas e voçorocas em sua borda 

ocorre em menor quantidade, e possuem uma curta extensão, facilitando a infiltração da água e 

minimizando o escoamento superficial. A morfologia de relevo no topo da falésia é muito 

inclinada, indicando uma área de risco neste ponto. 

Nesta área está localizado o início de uma passarela feita de madeira e ferro fincado na 

falésia construída com o objetivo de minimizar o pisoteamento e a compactação, além de 

proporcionar mais um atrativo turístico para a região, com uma visão panorâmica da praia 

(figura 24-b). 
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Figura 24 – Imagens do setor 2. Perfil de Falésia e praia indicado com uma seta vermelha. a) imagem da visão 

horizontal no topo da falésia no início do perfil; b) Visão subaérea por imagem de satélite setor 2, da ocupação 

próxima a ruptura do relevo e da passarela construída para minimizar o pisoteamento no topo da falésia. 

 
Fonte: a) Autora, 2017; b) Adaptado de Google Earth, 2016. 

 

A figura 25 apresenta o resultado dos perfis feitos do setor 2. Devido a sua escarpa ser 

bem inclinada, isso indica que a erosão basal é mais atuante que a erosão subaérea, e que as 

ações das ondas e marés são mais expressivas. O risco de desmoronamento nesta área é mais 

alarmante. 

O resultado apresentado na figura 25 mostra que entre os perfis de março/2016 e 

junho/2016 houve uma retirada de sedimento na parte basal da falésia e da escarpa, indicando 

erosão marinha atuante nesta área. Além disso, no perfil de setembro/2015 na região da pós-

praia está demarcando uma berma, que também aparece no perfil de junho/2016. 

Não houve alteração significativa dos perfis no topo da falésia no setor 2, algumas 

pequenas alterações no decorrer dos meses são provavelmente devido ao topo deste setor 

possuir sedimentos não consolidados, facilitando o transporte eólico e pluvial.  
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Figura 25- Resultados dos perfis feitos no setor 2 da falésia e da praia. Mostrando um relevo com inclinação 

abrupta em direção a quebra do relevo. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

- Setor 3: 

O setor 3 apresenta as falésias com o RN de 23,761 metros acima do nível do mar. A 

área urbana está aproximadamente a 90 metros da linha de ruptura do relevo (Figura 26), 

estando um pouco abaixo do limite de 100 metros estabelecido pela Resolução nº 303 de 20 de 

março de 2002 do CONAMA.  

O Figura 26 apresenta os resultados dos perfis no setor 3. O perfil indica um relevo mais 

suave comparado com os perfis do setor 2, porém ocorre a presença de ravinas e voçorocas bem 

desenvolvidas, indicando uma erosão subaérea superior a erosão marinha em sua base. 

O Figura também apresenta um resultado similar ao perfil do setor 2 no mês de 

janeiro/2016, mostrando um nível mais elevado comparado aos outros perfis desta área. 

Indicando também um transporte e retirada de sedimentos não consolidados do topo da falésia, 

porém no setor 3 bem menor que no setor 2, devido à compactação do solo mais significativa. 

O perfil de setembro/2015 na região da pós-praia, próximo a base da falésia, está similar 

à outras áreas, indicando deste local a formação de uma berma e o alcance da linha d’água neste 

mês. 

O resultado mais expressivo foi observado no perfil de junho/2016, mostrando uma 

erosão basal neste ponto e indicando que é uma área de risco a possíveis desmoronamentos. 
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Um dado preocupante, uma vez que bem próximo a base da falésia está uma barraca de praia, 

podendo causar acidentes a turistas, e trabalhadores do local.  

Nesta área a erosão marinha e subaérea está bem atuante, com voçorocas bem 

desenvolvidas, escarpa íngreme e perfis de praia recuando em direção ao continente. 

 

Figura 26 - Resultados dos perfis feitos no setor 3 da falésia e da praia. O topo da falésia mais suave, erosão basal 

no perfil de junho/2016 e berma no perfil de setembro/2015. 

 
      Fonte: Autora, 2017. 

 

Neste setor ocorre grande parte do escoamento superficial da cidade, está sendo drenado 

e termina a área urbana de Canoa e inicia a vila do Estevão (Figura 27-a). As barracas de praia 

(indicadas com um círculo preto na figura 27) foram instaladas no setor da pós-praia próximas 

a parte basal da falésia. Assim, apenas alguns metros à esquerda do setor apresenta-se a maior 

voçoroca de Canoa Quebrada, com uma extensão de aproximadamente 200 metros 

perpendicular à praia e declividade média de 7,68º, de acordo com Silva (2014) (Figura 27-b).  

Nesta área, a ocupação no topo da falésia pode ser considerada baixa em comparação 

aos setores 1 e 2, por isso os perfis desta área são os maiores. O topo das falésias possui uma 

camada de sedimentos não consolidados na parte superior e baixa vegetação rasteira, facilitando 

a percolação da água da chuva e minimizando os efeitos do escoamento superficial, assim como 

no setor 2. Porém, comparando as duas áreas, em alguns pontos do setor 3 ocorre uma baixa 

compactação do solo da falésia, devido principalmente ao pisoteamento de pessoas e ao baixo 

trânsito de bugueiros no local, no qual é uma área que permite acesso às barracas de praia. 
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Figura 27 – Imagens do setor 3. a) Visão subaérea do setor 3. Área urbana de Canoa Quebrada a esquerda e vila 

do Estevão a direita, entre elas a maior voçoroca de Canoa Quebrada. Os círculos pretos indicam as barracas de 

praia próximo a base da falésia. b) Maior voçoroca das falésias de Canoa Quebrada, visão horizontal do continente 

para o mar. Falésia com vegetação capeando. 

 
Fonte: a) Adaptado de Google Earth, 2016; b) Autora, 2017. 

 

 

- Setor 4: 

O setor 4 apresenta um elevado risco para a comunidade, pois se inicia a 15,947 metros 

acima do nível do mar, e está em uma área onde a ocupação urbana está mais próxima da ruptura 

do relevo. A distância da ocupação e o limite da escarpa é de 20 metros, bem abaixo do que é 

estabelecido pela Resolução nº 303 de 20 de março de 2002 do CONAMA.  (Figura 28).  

O Figura 28 também mostra os resultados dos perfis de praia e falésia. O relevo do topo 

da falésia é mais íngreme que o da falésia do setor 3, e próximo ao perfil do topo do setor 2.  

Neste ponto se encontra a ocupação urbana mais próxima à linha de ruptura do relevo 

comparada com todas as outras áreas que possuem ocupação no topo (setores 1, 2 e 3). A 

encosta mais íngreme indica que a erosão marinha é mais atuante que a erosão subaérea, e que 

a pequena suavização próxima a base indica que houve um desmoronamento e os sedimentos 

ainda não foram completamente transportados para a praia.  

O perfil de junho/2015, na região da pós-praia, se apresentou da mesma forma que nos 

setores 1, 2 e 3, formando uma berma, assim como o perfil de junho/2016 (Figura 28). 
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Figura 28 - Resultados dos perfis feitos no setor 4 da falésia e da praia. Quebra do relevo próximo à área 

urbanizada, inclinação alta para em direção a ruptura do relevo, berma na região próxima à base da falésia. 

 
          Fonte: Autora, 2017. 

 

Neste ponto está localizada uma ONG (Organização Não Governamental) que oferece 

serviços de educação ambiental para a comunidade, além de ser um espaço recreativo para as 

crianças o Recicriança, no qual brinquedos estão instalados bem próximos à ruptura do relevo 

(Figura 29-b).  

A figura 29 também mostra o topo da falésia nesta área, que está quase todo coberto por 

vegetação rasteira, que auxilia no processo de infiltração e minimiza os impactos do escoamento 

superficial. O papel na vegetação no topo da falésia pode auxiliar na criação de fissuras e 

rachaduras devido às suas raízes. 

Em relação a escarpa da falésia neste ponto, não apresenta voçorocas bem desenvolvidas 

(Figura 29-b), e apresenta o desenvolvimento de ravinas, indicando que neste ponto o acesso à 

praia é inexistente. Além disso, a escarpa é muito acentuada, indicando que a erosão marinha é 

superior à erosão subaérea.  
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Figura 29 – Imagem do setor 4; a) Visão subaérea do setor com ocupações próximas a linha de ruptura do relevo; 

b) Visão horizontal do mar para o continente, brinquedo de recreação infantil da ONG Recicriança indicado com 

um círculo preto. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Nesta área é possível observar também um desmoronamento do tipo queda de blocos 

em setembro de 2014 e sua evolução em março de 2016, onde os blocos foram se desintegrando 

devido à ação das chuvas e do escoamento, e o sedimento foi transportado e depositado na praia. 

As marés de sizígia registrada pelo DHN nos meses de agosto e setembro de 2014 alcançaram 

3,8 metros, já a maré de sizígia do mês de março/2016 alcançou 3,6 metros, sendo a maré de 

setembro/2014 mais significativa que a de março/2016. Além disso, após o desmoronamento, 

a ruptura do relevo da falésia foi desenvolvendo sulcos e ravinas, que são indicadores de área 

de risco (Figura 30).  

 

Figura 30 - Evolução do desmoronamento do tipo queda de blocos da falésia de Canoa Quebrada na área 4 no 

período de setembro de 2014 e março de 2016. 

 
   Fonte: Autora, 2017. 
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- Setor 5: 

O setor 5 foi utilizado como ponto de controle devido à ausência de ocupação urbana. 

Possui a menor altitude entre as falésias de todas as áreas, iniciando a 11,61 metros acima do 

nível do mar, e está localizando em uma área com dunas fixas e móveis (Figura 31).  

A figura 32 apresenta os resultados dos perfis feitos na área no setor 5, mostrando 

variação no topo da falésia com as campanhas de campo, principalmente o perfil de março/2016 

que se encontra bem abaixo do restante dos perfis, devido à área está próxima ao campo de 

dunas, no qual provavelmente está relacionado aos sedimentos de dunas que cobrem ou retiram 

sedimentos neste local, e o tráfego de veículos nesta área. 

A figura também mostra uma variação dos perfis na região da pós-praia indicando a 

formação de uma duna frontal no perfil de janeiro/2016 e junho/2016. No perfil de 

setembro/2015, assim como em todas as outras áreas, ocorre a presença de uma berma. 

 

Figura 31 - Resultados dos perfis feitos no setor 5 da falésia e da praia; duna frontal nos perfis de janeiro/2016 e 

junho/2016; perfil de controle; não possui ocupação; trilha de veículos no topo da falésia causando perca de 

sedimentos no perfil de março/2016. 

 
 Fonte: Autora, 2017. 

 

A morfologia neste ponto é mais plana comparada as áreas anteriores, com pouca 

vegetação, que está associada a fixação das dunas, (Figura 32-a). Percebe-se na figura 32-b 

vestígio de falésia descoberto pelas dunas móveis (circundado na figura). Além disso, as setas 

mostram uma trilha onde bugueiros passam livremente em cima das falésias para realizar 
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passeios turísticos, desrespeitando a Lei estadual nº 40/98 de 20 de março de 1998, que prevê a 

criação da APA de Canoa Quebrada e proíbe o passeio de carros no topo da falésia. 

Nesta área as voçorocas não são bem desenvolvidas, não se verifica trilha de acesso à 

praia. O topo da falésia é composto por sedimento não consolidado de duna e de falésia, e 

devido à ausência de ocupação, nesta área o escoamento superficial é mínimo, causado devido 

a compactação do solo na trilha feita por bugueiros da região.  

Indicando que a erosão subaérea está diretamente relacionada com o nível de ocupação 

no topo da falésia e consequentemente a compactação do solo na região. Aumentando o 

escoamento superficial e erodindo as vertentes do abismo. 

 

Figura 32 – Imagem do setor 5, área de controle sem ocupação. a) Visão subaérea por imagem de satélite da 

localização, linha de beach rocks adjacentes e a acumulação de sedimentos na praia. b) Visão horizontal do mar 

para o continente do setor 5, com pouca vegetação rasteira, dunas fixas e móveis ao fundo da imagem e falésia 

revelada pela duna (quadrado tracejado). Setas apontam para a trilha para a de passagem de bugueiros no topo da 

falésia, sendo possível ver marcas de pneus apontado pela seta a direita da imagem. 

 
   Fonte: a) Adaptado de Google Earth, 2016; b) Autora, 2017. 

 

A faixa de praia defronte as falésias deste perfil está em uma posição mais protegida 

comparada com a faixa de praia dos outros perfis. Possui uma configuração próxima a de uma 

baía, provavelmente devido a deposição de sedimentos causada pela refração das ondas. Além 

disso, essa parte da praia tem uma proximidade com os arenitos de praia (beach rocks), que 

possuem uma proximidade maior da falésia do que os outros pontos. Mesmo com esses fatores, 

em eventos de alta energia as ações marinhas alcançam a base da falésia provocando erosão em 

sua base. 

De acordo com relatos dos moradores de Canoa Quebrada, feitos durante a aplicação 

dos questionários de percepção ambiental, no primeiro semestre de 2009 foi erodida a maior 

voçoroca das falésias de Canoa Quebrada (Figura 33). Isso ocorreu devido à requalificação da 

área urbana de Canoa, feita pela Prefeitura de Aracati, somada às chuvas torrenciais e ao forte 

escoamento superficial.  
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De acordo com os dados da FUNCEME (2017), apenas no mês de abril/2009, choveu 

627,5 milímetros na região. Comprovando os relatos dos moradores que essa voçoroca foi 

erodida a partir de chuvas torrenciais, somado à impermeabilização do solo neste período.  

Portanto, a erosão subaérea é gerada pelas fortes chuvas, entre os meses de janeiro e 

junho, causando a abertura de ravinas e alargamento de voçorocas. 

 

 
Figura 33 - Maior voçoroca de Canoa Quebrada vista em direção ao continente. 

 
                     Fonte: Autora, 2017.  

 

O vento é outro fator importante para a contribuição da erosão subaérea das falésias. A 

velocidade do vento variou de acordo com os campos na costa do município de Aracati, no qual 

o mês de setembro de 2015 alcançou o valor mais alto foi de 9,57 m/s e direção leste-sudeste, 

em janeiro de 2016 7,45 m/s e direção leste-sudeste, em março de 2016 obteve o valor mais 

baixo de 5,84 m/s e direção leste e em junho de 2016 foi de 9,38 m/s e direção leste-sudeste, de 

acordo com o modelo wavewatch III (2017). 

Os dados de velocidade e direção do vento obtidos identificaram o mesmo padrão já 

apontado em trabalhos anteriores realizados na costa do Ceará (MAIA, 1998; MAIA et al., 

2000; MORAIS, 1980). Foi confirmado o padrão de um ciclo anual marcado por velocidades 

mínimas do vento durante o mês de março (quadra chuvosa) e máximas no mês de setembro 

(quadra seca). 

De acordo com o clima da região, a velocidade do vento é mais intensa no segundo 

semestre do ano. Nos meses de junho e setembro aumenta o transporte de sedimento por ação 

eólica e altera a morfologia do perfil de praia e falésia, podendo formar dunas frontais próximo 

a parte basal da falésia, protegendo a escarpa de possíveis alcances da linha d’água. 
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5.1.1  Caracterização Sedimentar da Falésia o transporte para a faixa de praia 

 

O resultado da análise do carbonato de cálcio (CaCO3) apresentou concentração de 

8,31%, sendo caracterizado como sedimento de origem continental.  

A granulometria dos sedimentos variou de média a fina com um brilho vítreo, 

transparente e arredondamento do grão do tipo sub-arredondado, uma esfericidade alta, assim 

como seu entalhe. O revestimento possui uma cor avermelhada, devido à oxidação do ferro 

presente no sedimento que em contato com o oxigênio existente na água e no ar se oxida e vai 

deteriorando pouco a pouco o material original, e está presente em 80% a 89% da amostra 

(Quadro 1). Em alguns pontos, a granulometria é similar ao das amostras de sedimento 

superficial da praia, isso quer dizer que a erosão das falésias de Canoa Quebrada é importante 

para o balanço sedimentar costeiro da região. 

 

Quadro 1 - Resultado da textura dos grãos da falésia de Canoa Quebrada, separados em areia grossa e areia média. 

  Falésia 

  Areia Grossa Areia Média 

Arredondamento Sub-arredondado Sub-arredondado 

Esfericidade Alta Alta 

Entalhe Alto Alto 

Revestimento 89% 80% 

Brilho Vítreo Vítreo 
                      Fonte: Autora, 2017. 

 

O resultado da fluorescência de raios-X mostrou que 81,22% da amostra da falésia é 

composta por elementos não detectados pelo aparelho (Bal), como oxigênio (O), nitrogênio (N), 

Sódio (Na), Ferro (Fe), entre outros. A maior parte da composição é provavelmente de Ferro 

oxidado, não possuindo minerais pesados na amostra. 

Também foi constatado 14,82% de silício (Si), que é um elemento químico e aparece na 

argila, feldspato, granito, quartzo e areia. Também foi encontrado 5,63% de óxido de alumínio 

(Al2O3), que é o principal componente da bauxita e indicador de origem terrígena. Foram 

encontrados outros compostos com porcentagens menores que 1% (Anexo 1). 

A combinação entre os parâmetros oceanográficos (ondas e maré) e atmosféricos 

(chuvas e ventos) resultam no transporte de sedimento entre o perfil emerso e submerso da praia 

e modificam o perfil na escarpa da falésia. 

Em relação aos sedimentos, o tamanho e forma dos grãos depositados na praia mostram, 

juntamente com outros fatores, a caracterização da praia, como a onda chega a base da falésia, 

origem e transporte dos grãos.  
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O resultado seguiu a classificação de Folk e Ward (1957), no qual as análises 

granulométricas apontaram o predomínio da classe textural areia (59,72%) e areia com cascalho 

esparso (36,80%) (Figura 34), além disso, apresentou as frações cascalho arenoso e areia com 

cascalho.  

Não foi identificada fração lama (silte e argila) nas amostras coletadas, indicando a 

ausência de sedimentos de granulometria mais fina da desembocadura do rio Jaguaribe na área 

de estudo. 

 

Figura 34 - Diagrama mostrando os teores de ocorrência das classes granulométricas nas amostras de sedimentos 

coletadas na praia de Canoa Quebrada. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A representação dos resultados de todos os campos (Junho/2015, janeiro/2016, março-

2016 e junho/2016) e de todos as áreas da praia analisadas (Antepraia, estirâncio e pós-praia) 

estão representados na figura 35. No qual mostra a mudança da granulometria em relação aos 

fatores ambientais principais (onda, maré, chuvas e ventos), e perfis de inverno e verão, 

transportando sedimentos no decorrer da linhas de costa entre as áreas analisadas. 
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Figura 35 – Representação dos resultados da análise granulométrica seguindo a classificação de Folk e Ward. 

  
Fonte: Autora, 2017. 

 

O tamanho dos grãos vai diminuindo em direção ao continente, devido à mudança do 

agente transportador hidrodinâmico para o eólico. Os resultados indicam o aumento no nível de 

seleção dos grãos entre o domínio praial e o domínio eólico, apontado por Tabajara e Martins 

(2006).  

No mês de setembro a classificação variou de areia com cascalho, areia com cascalho 

esparso e areia (Quadro 2). Indicando que a praia neste período o sedimento apresentado na 

antepraia é grossa, e a onda quebra com mais força e retira os sedimentos finos. O estirâncio 

segue a mesma classificação da antepraia, mudando em oito pontos (P1, P2, P4, P8, P9, P10, 

P11, P12).  

A pós-praia apresentou uma granulometria do tipo areia, que é mais fina em comparação 

ao estirâncio e a antepraia, devido ao tipo de sedimento encontrado nesta área da praia, são 

sedimentos mais finos, de dunas, transportados pelo vento e em alguns pontos, acumulados 

formando dunas frontais próximo a base da falésia. 

 

 

Quadro 2 - Resultado da classificação granulométrica do mês de setembro de 2015 na praia de Canoa Quebrada 

de acordo com Folk e Ward (1957). 
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 Setembro 2015 
 Antepraia Estirâncio Pós-Praia 

P1 AREIA COM CASCALHO AREIA AREIA 

P2 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P3 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P4 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO AREIA 

P5 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P6 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P7 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P8 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P9 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P10 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P11 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P12 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

Fonte: Autora, 2017. 

 

De acordo com os dados do modelo wavewatch III (2017) para a costa do município de 

Aracati, no dia 14 de setembro de 2015 a altura de onda alcançou 2,1 metros, o período de 6,8 

segundos e direção leste (96°). E apresentou onda swell de altura 0,5 metros, período de 11 

segundos e direção norte (4°). Essas dados pode explicar o aumento da granulometria do 

estirâncio, que precisa de energia de onda maior para transportar os sedimentos. 

O mês de janeiro/2016 apresentou uma alteração comparado a setembro/2015, no 

quando a região da antepraia (exceto o ponto P11) indicaram um sedimento grosso (Quadro 3). 

Esse resultado está relacionado com o resultado obtido da maré, onde neste mês a maré alcançou 

seu maior valor em comparação aos outros campos, além de entrada de swell tornando as ondas 

mais fortes na antepraia. Os dados do modelo wavewatch III (2017) para a costa do município 

de Aracati para o dia 11 de janeiro de 2016 apresentaram uma altura de onda de 1,4 metros, 

período de 6,5 segundos e direção predominante leste-sudeste (104°), e onda swell com altura 

de 1,1 metros, período de 10,37 segundos e direção norte-nordeste (14°). 

O resultado no estirâncio também sofreu alteração, tornando os grãos na maioria dos 

pontos (exceto os pontos P5 e P7) mais finos e selecionados. A pós-praia obteve o mesmo 

resultado que em setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3 - Resultado da classificação granulométrica do mês de janeiro de 2016 na praia de Canoa Quebrada de 

acordo com Folk e Ward (1957). 
 Janeiro 2016 
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 Antepraia Estirâncio Pós-Praia 

P1 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P2 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P3 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P4 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P5 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P6 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P7 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P8 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P9 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P10 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P11 AREIA AREIA AREIA 

P12 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Nesse período, o sensor de pressão marcou a sobre-elevação da massa de água em 3,8 

metros e período de aproximadamente 10 segundos (Figura 36). De acordo com os dados da 

DHN, no porto mais próximo da área de estudo, no dia 11 de janeiro de 2016 a maré alcançou 

3,5 metros, um resultado próximo ao colhido em campo.  

 
Figura 36 - Dados do sensor de pressão no mês de janeiro de 2016 na praia de Canoa Quebrada. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Em março de 2016 foi predominante a granulometria de areia mais grossa na região da 

antepraia com algumas alterações em relação aos resultados passados (Quadro 4). Porém no 

ponto P10 a granulometria alcançou a classificação mais grossa comparada aos campos 

anteriores. Neste ponto observa-se uma declividade mais acentuada e desmoronamento recente 

na escarpa da falésia, indicando um ponto no qual a maré alcança com mais força a base da 

falésia, causando maior erosão.   

Os resultados da granulometria no estirâncio são parecidos com os obtidos em janeiro, 

com mudança em alguns pontos (P4, P5, P6, P7 e P12), variação entre areia, areia com cascalho 
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e areia com cascalho esparso indicando uma onda possivelmente mais forte nos pontos (P4, P5 

e P6) (Quadro 4). Os resultados da pós-praia não sofreram alteração em relação aos campos 

anteriores. 

  

Quadro 4 - Resultado da classificação granulométrica do mês de março de 2016 na praia de Canoa Quebrada de 

acordo com Folk e Ward (1957). 
 Março 2016 
 Antepraia Estirâncio Pós-Praia 

P1 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P2 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P3 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P4 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P5 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO AREIA 

P6 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P7 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P8 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA AREIA 

P9 AREIA COM CASCALHO AREIA AREIA 

P10 CASCALHO ARENOSO AREIA AREIA 

P11 AREIA AREIA AREIA 

P12 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Segundos os dados do modelo wavewatch III (2017), no dia 23 de março de 2016 a 

altura da onda na costa do município de Aracati alcançou 1,3 metros, período de 7 segundos e 

direção norte-nordeste (32°), e onda swell de altura 1,4 metros, período de 9,3 segundos e 

direção norte (8°). 

Em junho de 2016, o sensor de pressão marcou a sobre-elevação da massa de água em 

3,15 metros (Figura 37). De acordo com os dados da DHN, do porto mais próximo à área de 

estudo, a maré alcançou um valor de 3,3 metros. Um dado próximo ao resultado obtido em 

campo.  

Os dados do modelo wavewatch III (2017) para o dia 22 de junho de 2016 na costa do 

município de Aracati, a altura de onda alcançou 1,8 metros, período de 6,5 segundos e direção 

leste-sudeste (108°), e onda swell com altura de 0,5 metros, período de 8,3 segundos e direção 

norte-nordeste (14°). 
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Figura 37 – Dados do sensor de pressão no mês de junho de 2016 na praia de Canoa Quebrada. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

O resultado da granulometria do mês de junho/2016 apresentou uma mudança 

significativa do tamanho dos grãos (Quadro 5). No qual o tamanho dos grãos na antepraia dos 

pontos P7 ao P12 diminuíram, em comparação aos campos de janeiro/2016 e março/2016, 

ocorrendo o inverso na região do estirâncio, onde os grãos mais grossos estão na região do 

estirâncio. Indicando um transporte sedimentar na antepraia e no estirâncio entre os campos. O 

resultado da pós-praia alterou de areia para areia com cascalho esparso em um ponto (P10), 

indicando um transporte diferente de sedimento para a pós-praia. 

  

Quadro 5 - Resultado da classificação granulométrica do mês de junho de 2016 na praia de Canoa Quebrada de 

acordo com Folk e Ward (1957). 
 Junho 2016 
 Antepraia Estirâncio Pós-Praia 

P1 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P2 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P3 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P4 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P5 AREIA  AREIA  AREIA 

P6 AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA  AREIA 

P7 AREIA  AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P8 AREIA  AREIA AREIA 

P9 AREIA  AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P10 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO 

AREIA COM 

CASCALHO 

ESPARSO 

P11 AREIA AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

P12 AREIA  AREIA COM CASCALHO ESPARSO AREIA 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Sendo assim, a maior sobre-elevação da coluna d’água foi no mês de janeiro de 2016 

(3,8 metros) e março (3,3 metros), juntamente com a presença de swell indica as causas da 

erosão basal das falésias de canoa. Onde os resultados dos campos no primeiro semestre do ano 

mostram um comportamento erosivo na base da escarpa, comparado ao do segundo semestre. 

Podendo ser visível na diferença em alguns dos perfis no decorrer dos campos realizados.  
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A direção de onda também alterou de acordo com os campos de leste (setembro), para 

leste-sudeste (janeiro), norte-nordeste (março) e leste-sudeste (junho), no qual a interseção dos 

campos de março e junho mostraram as maiores taxas de recuo. 

 

- Carbonato de Cálcio; 

O teor de carbonato de cálcio indica a origem do sedimento (marinha ou continental). 

Quando menor o percentual de carbonato na amostra, indica que a origem do sedimento é 

continental, de acordo com Aguiar (2007). 

A porcentagem de carbonato de cálcio nas amostras da antepraia apresenta o resultado 

mais elevado comparado com os resultados do estirâncio e da pós-praia (Figura 38). 

Apresentando uma variação de 18,5% (março/2016) e 87,81% (junho/2016). Os resultados de 

março e junho de 2016 foram os mais expressivos, indicando maior concentração de sedimento 

marinho e evidenciando um transporte de sedimentos da plataforma para a praia neste período.  

Em relação aos campos de setembro/2015 e janeiro/2016, o resultado foi baixo 

comparado aos outros campos, devido ao comportamento erosivo dessa época, no qual a maré 

e as ondas retiram mais sedimentos da praia e transportam para a plataforma. Fazendo o papel 

inverso em relação aos campos de março/16 e junho/16. 

 

Figura 38 - Resultado da porcentagem de carbonato de cálcio nas amostras da antepraia na praia de Canoa 

Quebrada. 

 Fonte: Autora, 2016. 
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Os resultados CaCO3 no estirâncio mostraram valores bem menores que na antepraia, 

variando entre 5,24% (junho/16) a 34,4% (setembro/15) (Figura 39). Os valores mais altos no 

estirâncio estão presentes no campo de março/16. Os valores mais baixos de carbonato estão 

no campo de junho/16 apresentando um contraste em relação a antepraia e indicando um maior 

aporte de sedimento terrígeno, do desmoronamento da falésia adjacente e do transporte eólico 

dos sedimentos das dunas. 

 

Figura 39 - Resultado da porcentagem de carbonato de cálcio nas amostras do estirâncio na praia de Canoa 

Quebrada. 

 
  Fonte: Autora, 2016. 

 

A pós-praia apresentou os resultados de carbonato de cálcio mais baixos entre todos as 

áreas, apresentando uma variação de 5,67% (junho/16) e 25,9% (setembro/15) (Figura 40). Esse 

resultado confirma juntamente com a granulometria, a seleção de grãos presentes na pós-praia. 

Grãos de origem terrígena compostos principalmente de sedimento de duna que foi transportado 

por ação eolica e sedimento desprendido da escarpa adjacente. 
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Figura 40 - Resultado da porcentagem de carbonato de cálcio nas amostras da pós-praia na praia de Canoa 

Quebrada. 

 
      Fonte: Autora, 2017. 

 

 

- Textura do Grão; 

A textura do grão indica a forma de transporte do grão, quanto mais a forma do grão é 

arredondada e semelhante a uma esfera perfeita, mais trabalhado esse grão foi no sistema 

(corrente, onda, fluxo e refluxo das águas na praia, queda a partir da suspensão, duna eólica, 

entre outros) (SUGUIO, 1973). O entalhe sugere informações sobre o transporte do grão 

(suspensão, saltação e rolamento). O revestimento está relacionado a porcentagem de transporte 

sedimentar que a erosão da falésia contribui para a alimentação da praia, no qual quanto maior 

a porcentagem de revestimento dos grãos da amostra maior o transporte para a praia. E por 

último o brilho, que indica a composição do grão, a rocha de origem. 

As amostras foram separas em areia grossa e areia média, no qual a areia média 

apresentou grãos com entalhe alto indicando um intenso processo de transporte. Os grãos de 

areia grossa apresentaram um entalhe baixo e o arredondamento do tipo arredondado, indicando 

que o grão já foi modelado e trabalho pelo sistema (Quadro 6).  

O revestimento do grão por óxido de ferro presente no grão da falésia, está presente em 

no mínimo 18% de cada amostra, alcançando até 63% da amostra. Não variando entre as 

amostras de areia grossa e areia média.  
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O mês de março/2016 apresenta os maiores valores de revestimento dos grãos, 

indicando um maior transporte de sedimento para a praia nesta época devido ao período 

chuvoso e ao escoamento superficial. 

A esfericidade, que controla parcialmente o comportamento dos seixos durante o 

transporte e deposição, e o brilho dos grãos não variou em todos os campos, no qual a 

esfericidade foi baixa e o brilho vítreo, característica de grãos de quartzo.    

 

 Quadro 6 - Resultado da textura do grão da praia de Canoa Quebrada. 

  Setembro 2015 

  Areia Grossa Areia Média 

Arredondamento 
Sub-

arredondado/Arredondado 
Sub-arredondado 

Esfericidade Baixa Baixa 

Entalhe Alto Alto 

Revestimento 26 a 57% 18 a 33% 

Brilho Vítreo Vítreo 

  Janeiro 2016 

  Areia Grossa Areia Média 

Arredondamento 
Sub-

arredondado/Arredondado 
Sub-arredondado 

Esfericidade Baixa Baixa 

Entalhe Baixo Alto 

Revestimento 33 a 51% 22 a 44% 

Brilho Vítreo Vítreo 

  

 
Março 2016 

 Areia Grossa Areia Média 

Arredondamento 
Sub-

arredondado/Arredondado 
Sub-arredondado 

Esfericidade Baixa Baixa 

Entalhe Baixo/Alto Alto/Médio 

Revestimento 30 a 61% 21 a 63% 

Brilho Vítreo Vítreo 

  Junho 2016 

 Areia Grossa Areia Média 

Arredondamento 
Sub-

arredondado/Arredondado 
                    Sub-arredondado 

Esfericidade Baixa Baixa 

Entalhe Baixo Alto 

Revestimento 30 a 46% 24 a 46% 

Brilho Vítreo Vítreo 
   Fonte: Autora, 2017. 
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- Declividade do Estirâncio; 

 

A declividade da praia influencia diretamente na determinação das quebras das ondas. 

(SHORT, 2006; CALLIARI et al., 2003). A declividade na praia de Canoa apresentou uma 

variação significativa de acordo com a distância dos pontos (Figura 41). A declividade no 

estirâncio da praia de Canoa Quebrada variou entre 0,4° (setembro/15) e 7,55° (março/16), 

indicando uma morfologia de gradientes baixos. 

De acordo com os resultados obtidos com a declividade e a granulometria, aplicados em 

uma praia banhada por um regime de mesomaré, segundo Calliari et al. (2003) representa 

ambientes de transição entre praias e planícies de maré. Estes ocorrem em sistemas dominados 

por ondas baixas e consistem de face praial composta por sedimentos relativamente grossos 

formando um perfil planar de elevada declividade que transaciona abruptamente para uma 

planície de maré de granulometria fina, declividade suave (0.1-0,3°) e coberta de ondulações 

de areia ou dunas. Algumas destas planícies de maré podem conter múltiplos "bancos" (>10) 

de baixa altura e espaçamento regular.  

 

Figura 41 - Resultados da declividade no estirâncio da praia de Canoa Quebrada. 

 
 Fonte: Autora, 2017. 
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5.2 Evolução da Ocupação e Voçorocamento nas Falésias de Canoa Quebrada 

 

O resultado mostrou que a mancha urbana cresceu cerca de 85% no período de 25 anos, 

evoluindo de vila para uma área urbana de Aracati. No final da década de 1980 a área urbana 

era de aproximadamente 16,133 hectares e ampliou-se para 104,75 hectares no ano de 2016 

(Figura 42 e 43).  

A área urbana expandindo-se principalmente no campo de dunas seguido por ocupações 

no topo da falésia, com edificações constituídas de residências, casas de veraneio e pousadas. 

Além disso, a área urbana se estendeu também para dentro do continente. 

Essa expansão da área urbana que ocorreu desordenadamente influenciou a ocupação 

irregular no topo da falésia. A ocupação irregular próxima a quebra do relevo é proibida pela 

Lei Federal N°12.651/2012, numa faixa de cem metros contados a partir da borda da falésia.  

Observa-se que no ano de 2016, aproximadamente 10 hectares no topo da falésia estão 

em desacordo com a legislação vigente (Figura 44). O avanço da área urbana ocorreu devido à 

crescente especulação imobiliária na região costeira, causando impactos negativos no ambiente, 

como a erosão das falésias e compactação do campo de dunas, poluição, entre outros. 

A evolução da mancha urbana no topo da falésia contribuiu para o avanço da erosão 

subaérea das falésias arenosas, no qual em toda a área que apresenta algum nível de ocupação 

mostrou ravinas e voçorocas bem desenvolvidas, que foram surgindo devido ao aumento do 

escoamento superficial gerado pela compactação do solo na área urbana. 

Podemos comprovar esse resultado comparando com a área onde não tem ocupação no 

topo da falésia, em que as ravinas e voçorocas possuem extensão e comprimento bem menor 

que nas áreas com algum nível de ocupação. 
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Figura 42 – Delimitação da área urbana de Canoa Quebrada no ano de 1989.  

 
  Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 43- Delimitação da área urbana de Canoa Quebrada no ano de 2016. 

 
 Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 44 - Delimitação das ocupações irregulares no topo das falésias de acordo com a Lei Federal N° 

12651/2012, proibindo qualquer ocupação a menos de 100m da linha de ruptura do relevo. 

 
 Fonte: Autora, 2017. 

 

Nos últimos 12 anos, devido à disponibilidade de imagens de satélites, foram mapeadas 

as áreas de voçorocas no topo das falésias de Canoa Quebrada, entre a linha de ocupação e a 

quebra do relevo.  

No ano de 2004 a área das voçorocas é de aproximadamente 1,511 hectares (Figura 45), 

em 2009 a área reduziu para 0,768 hectares (Figura 46), devido ao aumento da ocupação 

próxima a ruptura do relevo descaracterizando parte da falésia na parte oeste por principalmente 

barracas de praia. Por último, no ano de 2016 a área das voçorocas duplicou para 

aproximadamente 1,347 hectares (Figura 47), devido período chuvoso nos anos de 2009 e 2010, 

aumento da compactação do solo e escoamento superficial, ocorreu a abertura de ravinas e o 

desenvolvimento de voçorocas. 

Além disso, é possível perceber a expansão do voçorocamento no setor 3, entre a área 

urbana de Canoa e a vila do Estevão no período de 2009 e 2016, um impacto ambiental 

irreversível causado devido ao aumento da ocupação urbana associado a compactação do solo 

e escoamento superficial. 
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Figura 45 – Mapeamento das Voçorocas nas Falésias de Canoa Quebrada no ano de 2004. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 46 - Mapeamento das Voçorocas nas Falésias de Canoa Quebrada no ano de 2009. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 47 - Mapeamento das Voçorocas nas Falésias de Canoa Quebrada no ano de 2016. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

  

 

  

5.3 Áreas de Risco das Falésias de Canoa Quebrada  

 

Silva (2014) elaborou um mapa com os riscos de Solapamento, desmoronamento, 

ravinas e voçorocas nas falésias de Canoa Quebrada (Figura 48). De acordo com o mapa 

proposto pelo autor acima mencionado é possível identificar as áreas de riscos de 

desmoronamento causado por erosão marinha na base da falésia, as áreas onde estão presentes 

barracas de praia da base da falésia e ocupação urbana no topo são as mais preocupantes. Estas 

áreas estão localizadas nos pontos 3 e 4 deste estudo. Quanto às áreas de risco causadas por 

fatores subaéreos; A partir do estudo feito por Silva (2014) foi possível detalhar os tipos de 

riscos (subaéreos e basal) e comparar a evolução entre os anos de 2014 e 2016.  

A base da falésia apresentou evolução em 19 pontos de solapamento para 

desmoronamento e, 14 pontos permaneceram sem alteração. Em nove pontos a falésia 

apresentou forte descaracterização do relevo (Figura 49, 50, 51 e 52).  

O topo da falésia apresentou evolução em 13 pontos de sulcos para ravinas e ravinas 

para voçorocas, 21 pontos permaneceram sem alteração e em 8 pontos a falésia está 

descaracterizada (Figura 53, 54, 55 e 56). 
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As alterações na falésia foram mais expressivas na parte basal da escarpa do que no 

topo, devido a fatores oceanográficos favoráveis (ressacas do mar), as falésias da região ser do 

tipo ativa ou viva e climáticos desfavoráveis (pluviosidade baixa nos últimos dois anos). 

  O topo da falésia que não foi alterado está em área com algum nível de ocupação e 

apresenta voçorocas bem desenvolvidas utilizadas como pontos de acesso à praia. Já os pontos 

no qual a falésia está descaracterizada é devido a ocupação irregular de barracas de praia, 

construções civis (casas) e estrutura de proteção costeira (gabiões). 

  

Figura 48 – Estágios de erosão nas falésias de Canoa Quebrada. 

 
 Fonte: Silva, 2014. 
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Figura 49 – Mapa da evolução dos pontos de risco na base da falésia de Canoa Quebrada (2014 - 2016). A seta verde e número 1 representando um ponto da base da falésia que 

está descaracterizada (Figura 50), seta azul e número 2 representando um ponto da base da falésia que não foi alterado (Figura 51) e seta vermelha e número 3 representando o 

ponto a base da falésia que foi alterado (Figura 52). 

  
                                  Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 50 – Exemplo de um ponto no qual a falésia está descaracterizada em sua base no período entre os anos de 

2014 e 2016, devido à barraca de praia e vegetação. Identificado na figura 49 por uma seta verde e número 1. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 51 – Exemplo de um ponto no qual a base da falésia não foi alterada no período entre 2014 e 2016, devido 

à presença de uma duna frontal. Identificado na figura 49 por uma seta azul e número 2. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 52 – Exemplo de um ponto no qual a base da falésia foi alterada no período entre 2014 e 2016, devido ao 

alcance da maré e força das ondas. Identificado na figura 49 por uma seta vermelha e número 3. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 53 – Mapa da evolução dos pontos de risco no topo da falésia de Canoa Quebrada (2014 - 2016). A seta verde e número 1 representando um ponto do topo da falésia que 

está descaracterizada (Figura 54), seta azul e número 2 representando um ponto do topo da falésia que não foi alterado (Figura 55) e seta vermelha e número 3 representando o 

ponto do topo da falésia que foi alterado (Figura 56). 

  
                              Fonte: Autora, 2017. 



86 

 

Figura 54- Exemplo de ponto no qual o topo da falésia não se alterou no período entre os anos de 2014 e 2016, 

devido à uma casa no topo e uma obra de proteção costeira. Identificado na figura 53 por uma seta verde e o 

número 1. 
 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 
Figura 55 – Exemplo de ponto no qual o topo da falésia não sofreu alteração no período entre os anos de 2014 e 

2016. Identificado na figura 53 por uma seta azul e o número 2. 
 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 
Figura 56 – Exemplo de ponto no qual o topo da falésia sofreu uma alteração no período entre 2014 e 2016, 

identificado na figura 53 por uma seta vermelha e o número 4. Após um desmoronamento em 2014 deixou a 

escarpa da falésia lisa, em 2016 o mesmo ponto apresenta ravinas bem desenvolvidas.  

 
Fonte: Autora, 2017. 
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5.4 Percepção Ambiental a Erosão das Falésias de Canoa Quebrada 

 

A percepção ambiental da erosão das falésias é importante para o trabalho, pois está 

diretamente em contato com a concepção da população sobre o problema da erosão das falésias.  

O perfil dos entrevistados foi, em sua grande maioria, de moradores (78%), seguido de 

frequentadores assíduos (14%) e por último de comerciantes locais (8%). Desse grupo a maioria 

é do sexo masculino, solteiros e com idade entre 18 e 29 anos. Em relação à escolaridade e 

renda familiar, observa-se que um pouco mais da metade (54%) dos entrevistados possui nível 

médio completo ou incompleto e 74% possui renda família entre um e dois salários mínimos 

(R$ 880,00 e R$ 1.760,00). Essa caracterização socioeconômica dos usuários está relacionada 

aos jovens moradores de Canoa que trabalham diretamente com atividades relacionadas ao 

turismo e ganham pouco para ajudar a completar a renda da família, (Figura 57). 

 

Figura 57 - Perfil Socioeconômico dos usuários de Canoa Quebrada. 

 
     Fonte: Autora, 2017. 

 

Quanto à familiaridade com a praia de Canoa, 70% dos usuários frequentam a praia há 

mais de 20 anos, pois a maior parte dos entrevistados corresponde a moradores, assim, pose-se 

observar que os entrevistados possuem conhecimento sobre as mudanças na paisagem da área 

de estudo, (Figura 58). 
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Figura 58 - Formas de Utilização da praia de Canoa Quebrada. 

 
  Fonte: Autora, 2017. 
 

Os principais atrativos e problemas da praia de Canoa Quebrada (Figura 59) de acordo 

com os usuários são a beleza cênica (58%) e a tranquilidade (20%); e os problemas são a 

poluição (42%), a erosão das falésias (18%) e o avanço do mar (12%). Os resultados indicam 

que mesmo a praia apresentando problemas com a poluição e a erosão das falésias, a maioria 

dos usuários consideram a beleza cênica de Canoa Quebrada como atrativo. 

 

Figura 59 - Principais atrativos e problemas da praia de Canoa Quebrada. 

 
    Fonte: Autora, 2017. 

 

A identificação da erosão das falésias como um problema reflete nos próximos 

resultados da pesquisa, pois quando questionados sobre a identificação de algum tipo de erosão 

na praia, 60% dos entrevistados afirmaram que identificam sim. O desmoronamento e 
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desprendimento de blocos da falésia são entendidos, pelos usuários, como um tipo de erosão. E 

de acordo com eles, 44% concorda que essa erosão é causada principalmente pela maré e 30% 

defende que a erosão é causada principalmente pelo clima que é composto principalmente pelas 

chuvas. E em relação ao grau de importância que essa erosão causa a comunidade, 60% dos 

usuários considera muito importante esse tipo de erosão (Figura 60). 

 

Figura 60 - Identificação da erosão da praia de Canoa Quebrada, grau de importância dessa erosão e o nível de 

interferência nas atividades dos usuários. 

 
   Fonte: Autora, 2017. 

 

Os resultados mais expressivos estão nas respostas sobre a percepção de erosão das 

falésias, onde 72% concorda que as falésias estão erodidas, 78% discordam sobre a influência 

dos beach rocks na erosão das falésias, como agente intensificador, e 100% dos usuários 

concorda que a erosão das falésias pode ser causada pela ação das chuvas e das marés. Porém, 

apenas um pouco menos da metade dos usuários (48%) concorda que essa erosão é em grande 

parte causada pelo homem (Figura 61). 

Um resultado singular onde mais da metade dos usuários não percebe o impacto 

antrópico que influencia a degradação subaérea das falésias, como as construções no topo da 

falésia que afetam a impermeabilização da água da chuva no solo causando o aumento do 

escoamento superficial em direção as falésias. Além disto, os usuários acreditam que os beach 

rocks ou rochas de praia, presentes na área de estudo, é um fator natural que protege as falésias 

contra a ação das marés, minimizando a erosão. 
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Outros resultados mostraram que o mesmo percentual de entrevistados concorda (48%) 

e discorda (48%) que a erosão das falésias prejudica a paisagem. Os usuários que discordam 

acreditam que essa erosão é um processo natural e que isso torna a paisagem admirável e 

original. Além disso, 76% dos usuários discorda que essa erosão afasta os turistas. 

 

Figura 61 - Resultado das afirmativas sobre a percepção de erosão das falésias. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
 

Por fim, 96% dos entrevistados responderam que mudanças significativas no processo 

erosivo das falésias de Canoa Quebrada foram perceptíveis durante os anos que frequentam a 

praia, e que 68% dos usuários acha muito importante o controle da erosão dessas falésias 

(Figura 62), como estudos da quantificação dessa erosão, ações e medidas para minimizar os 

possíveis acidentes e danos à comunidade. Assim como o resultado do estudo de Medeiros et 

al. (2014).  

 
Figura 62 – a) Percepção das mudanças nos processos erosivos das falésias; b) Grau de importância do controle a 

essa erosão. 

 
Fonte: Autora, 2017. 
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6 CONCLUSÃO  

 

- Os dados oceanográficas indicam uma erosão basal na falésia em 3/5 das áreas 

observadas, com média de maré 3,4 metros e direção de onda leste-sudeste. Os dados 

atmosféricos apontam uma erosão subaérea em todas as áreas que possuem ocupação no topo 

(4/5 da área observada); 

- Os fatores físicos mostram um sedimento praial de origem continental trazido devido 

ao desprendimento de sedimentos inconsolidados da falésia, atrelados a fatores climáticos 

(chuvas e vento) e do transporte eólico das dunas; 

- A morfologia da falésia indica que em 4/5 da área estudada a ocupação está a menos 

de 100 metros da linha de ruptura do relevo, e nestas áreas há presença de ravinas e voçorocas 

bem desenvolvidas. No restante da área estudada, 1/5 que não possui ocupação no topo (área 

de controle), a quantidade e tamanho das voçorocas é bem reduzido; 

- Em 4/5 da área estuda verifica-se a erosão subaérea, com ravinas e voçorocas, e em 

3/5 da área estudada ocorre a erosão marinha na base, com solapamento escavando o alicerce 

da falésia. 

- A malha urbana de Canoa Quebrada cresceu cerca de 85% no período de 25 anos, 

evoluindo de vila para uma área urbana de Aracati. No final da década de 1980 a ocupação era 

de aproximadamente 16,133 hectares e ampliou-se para 104,75 hectares no ano de 2016. 

Contribuindo para o avanço da erosão subaérea nas falésias; 

- A área do voçorocamento nas falésias de Canoa Quebrada em 2004 foi de 

aproximadamente 1,511 hectares, em 2009 reduziu para 0,768 indicando uma descaracterização 

da falésia em alguns pontos para a construção de barracas de praia; e em 2016 a área duplicou 

para 1,347 e expandiu apenas no setor 3, sinalizando um forte escoamento superficial nesta área 

induzido pela compactação do solo associada ao aumento da ocupação;  

- A expansão da área urbana desordenada influenciou a ocupação irregular no topo da 

falésia, que em 2016, a ocupação irregular alcançou, aproximadamente 10 hectares; 

- Em 3/5 da área estudada apresenta algum risco para moradores e frequentadores, os 

setores são a 2, 3 e 4 do estudo. No qual a ocupação está mais próxima à ruptura do relevo, o 

perfil morfológico é mais íngreme e no período de dois anos (2014 a 2016) a falésia apresentou 

alguma alteração na base (setores 2, 3 e 4) e no topo (setor 2); 

- O setor 2 do estudo é a que apresenta maior risco para a população local, turistas e 

frequentadores; 
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- A percepção ambiental mostrou que 70% dos entrevistados possuem conhecimento 

sobre as mudanças na paisagem da área de estudo, 72% concorda que as falésias estão erodidas. 

100% dos usuários concorda que a erosão das falésias pode ser causada pela ação das chuvas e 

das marés, e 48% concorda que essa erosão é em grande parte causada pelo homem. Indicando 

que os moradores e frequentadores assíduos não identificam a principal causa da erosão das 

falésias sedimentares, o aumento da ocupação urbana. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE 1 - Questionário de Percepção de Erosão em Canoa Quebrada. 
 

1) PERFIL SOCIOECONÔMICO;  

1.1 Categoria: Morador ( ); Comerciante Local ( ); Frequentador assíduo ( ).  

1.2 Gênero: feminino ( ); masculino( ).  

1.3 Idade: 18-29 ( ); 30-39( ); 40-49( ); 50-59( ); >60( ).  

1.4 Estado Civil: Solteiro ( ); Casado/união estável ( ); Divorciado/separado ( ); Viúvo(a) ( ).  

1.5 Escolaridade: nenhum ( ); Primário Inc./Comp.( ); Fund. Inc./Comp. ( ); Médio inc./comp. ( ); 

Superior inc./comp. ( ); Pós-graduado ( ).  

1.6 Renda Familiar (salários mínimos): 1-2 ( ); 3-4 ( ); 5-6 ( ); 7-8 ( ); 9-10 ( ); >10 ( ).  

 

2) FORMAS DE UTILIZAÇÃO;  

2.1 Tempo que frequenta a Praia: Menos de 1 ano ( ); 1-5 anos ( ); 5-10 anos ( ); 10-20 ( ); >20 ( ).  

2.2 Frequência Semanal: 1x por semana ( ); mais de 2x por semana ( ); mais de 4x por semana ( ); 

Diariamente ( ); somente finais de semana ( ); raramente ( ).  

2.3 Tempo de permanência a cada visita: Menos de 1h ( ); 1h-2h ( ); 2h-3h ( ); 3h-4h ( ); 4h-6h ( ); 6h-

8h ( ); >8h ( ).  

2.4 Atividades Praticadas: Esportes ( ); Descanso ( ); Desfrutar a paisagem ( ); Pescar ( ); Trabalhar ( ); 

Comer e beber ( ); Pegar sol ( ).  

2.4.1 Esportes Praticados: Surf ( ); Kite surf ( ); Futebol ( ); Caminhada/corrida ( ); Frescobol ( ).  

 

3) PERCEPÇÃO DA PAISAGEM/EROSÃO.  

3.1 Principais atrativos: Beleza cênica ( ); Tranquilidade ( ); Infraestrutura ( ); Limpeza ( ); Pratica de 

esportes ( ); Balneabilidade ( ).  

3.2 Principais Problemas: Erosão das falésias ( ); Acessibilidade ( ); Avanço do mar ( ); Poluição ( ); 

Infraestrutura ( ); Outros ( ); Sem resposta ( ).  

3.3 A praia apresenta algum tipo de erosão: Sim ( ); Não ( ); São sabem/Sem resposta ( ).  

3.4Grau de importância da erosão das falésias: Muito importante ( ); Importante ( ); Razoavelmente 

importante ( ); Pouco importante ( ); Sem importância ( ).  

3.5 Nível de interferência da erosão nas atividades: Muito afetadas ( ); Razoavelmente afetadas ( ); 

Pouco afetadas ( ); Não foram afetadas ( ).  

3.6 Concordâncias em relações à erosão de falésia:  

1- As falésias de Canoa Quebrada estão erodidas. Concorda. ( ); Não Concorda/Não Discorda ( ); 

Discorda. ( ).  

2 -A erosão da falésia é em grande parte causada pelo homem. Concorda. ( ); Não Concorda/Não 

Discorda ( ); Discorda. ( ).  

3- A erosão pode ser causada pela chuva e pelas marés. Concorda. ( ); Não Concorda/Não Discorda ( 

); Discorda. ( ).  

4-Os beach rocks intensificam o processo de erosão. Concorda. ( ); Não Concorda/Não Discorda ( ); 

Discorda. ( ).  

5-A erosão das falésias afasta os turistas da praia. Concorda. ( ); Não Concorda/Não Discorda ( ); 

Discorda. ( ).  

6- A erosão das falésias prejudicam a paisagem. Concorda. ( ); Não Concorda/Não Discorda ( ); 

Discorda. ( ).  

3.7 Fatores responsáveis pela erosão da falésia: Clima ( ); Maré ( ); Barramento da areia das dunas ( ); 

Construções do topo da falésia ( ); Construções da Base da falésia ( ); Outros ( ); Sem resposta ( ).  

3.8 O tempo que você frequenta a praia você percebeu mudança nos processos erosivos: Sim ( ); Não ( 

); Sem resposta ( ).  

3.9 Grau de importância do controle à erosão da falésia: Muito importante ( ); Importante ( ); 

Razoavelmente Importante ( ); Pouco importante ( ); Sem importância ( ). 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 – RESULTADO DA FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X DA FALÉSIA DE 

CANOA QUEBRADA 

 

 
 


