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Resumo  

 O presente trabalho comparou o perfil praial e a dinâmica de sedimento nas praias 

entre o período de 2015 e 2018. O trabalho utilizado na comparação foi realizado em 

junho de 2015 por graduandos do curso de Ciências Biológicas na Universidade 

Santa Cecília (Oliveira et al., 2015). O perfil praial é uma descrição topográfica da 

mudança na inclinação das praias e como o sedimento se comporta dinamicamente. 

Os eventos de ressaca estão se tornando mais constantes e podem alterar 

drasticamente o perfil praial. A coleta foi realizada nas praias da Aparecida e Ponta 

da Praia, Foram analisadas a comparação em 5 pontos.Os dados foram obtidos 

utilizando o método de vasos comunicantes, conceito da física usado para medir a 

topográfica entre dois pontos. Os componentes utilizados foram, baliza/régua e 

mangueira transparente parcialmente com água, trena e aplicativo de GPS para 

localização dos pontos previamente determinados. O objetivo do trabalho foi  

comparar a topografia do local entre os anos de 2015 e 2018 visando avaliar o 

processo de erosão ou recomposição do sedimento na faixa de praia. Os resultados 

mostraram que a morfodinâmica nos perfis 1, 3 e 4 se mantém estável com 

mudanças sutis na inclinação e na localização das bermas, o perfil 6 mostrou um 

assoreamento significativo no trecho. 

 

Introdução 

As praias estuarinas são encontradas facilmente sob a proteção parcial do 

continente dentro de baías e estuários no mundo todo. São caracterizadas pela ação 

de ondas de pequena amplitude em condições climáticas normais (i.e., < 0,25 m), 

considerados ‘’ambientes de baixa energia’’ (Jackson et al. 2002). Nordstrom (1992) 

diz que praias estuarinas são depósitos entremarés de areia onde os processos de 

morfodinâmica do sedimento  são facilmente dominados por ondas geradas próximo 

ao local  e sobre uma pista curta, condições que caracterizam curto período das 

ondas. O perfil praial é uma descrição topográfica da mudança na inclinação das 

praias e como o sedimento se comporta dinamicamente,a morfodinâmica praial é um 

método de estudo que une observações morfológicas e dinâmicas em descrições 



completas da praia. A maior parte de sedimento perdido é causada por trocas 

bidirecional de sedimentos entre a zona de arrebentação e a pós praia 

sazonalmente. (Wright & Short, 1984, p.118). A análise dos parâmetros topográficos 

define o estágio morfológico do perfil praial, se esta em um processo de erosão ou 

recomposição. As características da praia de Santos como, formato da orla, 

granulométrica e media baixa na amplitude das ondas caracteriza a praia de Santos 

como estuarina, enquadrada nas características descritas por (Jackson et al. 2002). 

Ressaca é o nome dado a eventos esporádicos que atingem a costa com ondas de 

amplitudes acima da media em marés de sizígia, esses eventos alteram 

drasticamente o perfil praial em regiões estuarinas. Estes movimentos da água, 

exercem atrito sobre os sedimentos móveis da praia, causando gradientes espaciais 

e temporais em seu transporte. São estes gradientes que ocasionam mudanças na 

morfologia do local (Wright & Short, 1984, p.118). As praias são compostas por 

varias subáreas na zona costeira (Suguio e al. 1992), Berma é o nome dado a uma 

dessas subáreas. Bascom (1960) fala que no inverno há remoção de areia das 

bermas, com o sedimento migrando e sendo depositado nas barras,  no verão 

ocorre a reconstrução das bermas. 

 

Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o perfil praial das praias da 

Aparecida e Ponta da Praia, comparando a topografia  dos sedimento nas regiões 

entre 2015 e 2018, visando avaliar o processo de erosão ou recomposição do 

sedimento na faixa de praia entre os períodos. 

 

Desenvolvimentos 

Dados obtidos na segunda campanha realizada por (Oliveira et al., 2015) em junho 

de 2015 foram utilizados na comparação. A campanha do presente trabalho foi 

realizada dia 25 de agosto de 2018 em maré de sizígia para a maior exploração da 

faixa praial. Foram obtidos amostras de sete pontos distribuídos entre as praias, mas 

só cinco pontos foram utilizados na comparação. Os perfis  e cotas presentes na 

(tabela 1) foram pré selecionados com base no ‘’Caderno 03 de monitoramento das 

áreas de influencia da dragagem de profundidade no porto de Santos’’. A medição 



aconteceu a partir de um porto fixo localizado na (mureta ou degrau), neste primeiro 

passo a distancia entre as balizar era de dez centímetros, a partir da segunda 

capitação de dados da inclinação as distancias entre as balizas foram estendidas 

para dois metros ate a divisa areia e o mar. Os dados foram organizados em 

planilhas no Excel 2007, onde foram gerados gráficos de dispersão linear utilizados 

na comparação. 

 

(Tabela 1) 
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 2.151 P1 - STOS19  -46.312784°  -23.981145°  

 

 

     

 2.169 P3 - STOS20  -46.309766°  -23.983980°  

 

 

    

 2.329 P4 - STOS21  -46.309484°  -23.984334°  

 

 

    

 2.312 P6 - STOS23  -46.308892°  -23.985992° 

  

 
 



(Figura 2) Plano amostrando os pontos coletados sem destaque e os pontos 

utilizado na comparação em destaque.

  

 

Metodologia  

Para medir a topografia da faixa de areia foi realizada medição de forma direta , 

utilizando o princípio físico da pressão hidrostática com vasos comunicantes, 

analisando o nível da água nas extremidades de uma mangueira fina e transparente 

que permite obter os dados da inclinação em posição horizontal, (Simon Stevin 

1548-1620). 

 

Resultados 

  

Observando os gráficos dos perfis da praia, nota-se  que no (perfil 1) a topografia é 

pouco alterada com mudança sutis na posição da berma no plano horizontal, em 

2015 a berma estava na parte superior da praia e em 2018 a berma migrou para 

meio da praia. 

Perfil 1 



 

 

 

No (perfil 3) foram encontradas mudanças sutis no plano horizontal, com a migração 

da berma da parte superior para o meio da faixa praial, assim como no perfil 1.  

Perfil 3 

 

 

 

 

No (perfil 4) notou-se que em 2015 havia um acúmulo de sedimento na parte 

superior da praia, provavelmente por conta da segunda campanha efetuada por 

(Oliveira et al.,2015) realizada após um evento de ressaca. Em 2018 a distribuição 

do sedimento se mostra homogenia, com leve inclinação em direção ao mar e  

formação de bermas mais discretas. 

(Perfil 4) 



  

 

 

O (perfil 6) foi o único perfil a mostrar um processo de assoreamento no trecho, toda 

a faixa de praia teve um acréscimo significativo de sedimento, o nível topográfico na 

parte superior da faixa de areia subiu 1 metro e 20 centímetros, no meio da praia o 

nível de areia subiu 30 centímetros, na parte inferior a nível subiu 20 centímetros. 

Este trecho da praia ganhou .......  metros de largura na faixa de areia. 

Perfil 6 

 

 

Considerações finais 

As comparações realizadas amostradas nos gráficos notaram intensa dinâmica 

morfológica do sedimento na região, o transporte de sedimento pode ter origem de 

forma natural ou antropica. Nos perfis 1, 3 e 4 o transporte de sedimento e a 

morfodinâmica dos trechos se encontraram com dados topográficos semelhantes 

entre os dois períodos, mostrando que há certa estabilidade no trecho, mesmo que 

de forma antropica. Ações de reposição do sedimentos no trecho da ponta da praia 

nos últimos anos é comum e constante por conta da erosão nesse ponto, o trabalho 



é efetuado pela Prefeitura de Santos, na edição do (Jornal TV Tribuna, 29/08/2018) 

a secretaria de serviços públicos explica sobre essa transferências. Qualquer sinal 

de erosão pode ser justificado pelos eventos de ressacas intensos no período de 

inverno que tendem a retirar sedimentos das bermas e transportá-los para as barras, 

lembrando que a campanha foi efetuada no final do inverno.  A execução do projeto 

piloto de instalações de geobags no trecho da Ponta da praia pode explicar o 

assoreamento do trecho de praia no ( perfil 6). 
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