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RESUMO 

 

A praia da Armação, no setor Sudeste da Ilha de Santa Catarina, tem sofrido com a erosão 

costeira de sua linha de costa desde o início do crescimento do local como balneário turístico. 

As causas que levaram à perda de sedimentos ao longo da praia ainda são desconhecidas, 

acarretando a implantação de depósitos tecnogênicos (enrocamentos) em 2010 (setor Centro-

sul) e 2018 (setor Norte), no Caldeirão. O objetivo principal desse trabalho é estudar e 

comparar, do ponto de vista morfossedimentar, a variabilidade da praia da Armação entre 1993 

e 2018, considerando o monitoramento praial realizado por Abreu de Castilhos (1995) e 

variabilidade da largura da linha de costa entre 1938 e 2018, também pelo estudo realizado por 

Abreu de Castilhos (1995). Para tanto, as seguintes etapas foram desenvolvidas: revisão 

bibliográfica, trabalho de campo, análises laboratoriais, processamento de dados em gabinete e 

comparação de dados com a pesquisa citada anteriormente. O arco praial foi subdividido em 

cinco setores denominados de setor Sul (perfil 1), setor Centro-Sul (perfil 2), setor Central 

(perfil 3), setor Centro-Norte (perfil 4) e setor Norte (perfil 5). Foram coletadas 195 amostras 

superficiais de sedimentos ao longo de 13 meses de monitoramento nos setores morfológicos 

da face praial, pós-praia e limite superior do pós-praia. Observações oceanográficas foram 

igualmente obtidas, como altura e período de onda, tipo de arrebentação e corrente de deriva 

litorânea. Diante dos dados analisados verifica-se que o arco praial da Armação manteve sua 

sazonalidade de variação de volume dos sedimentos. A praia responde às ocorrências dos 

sistemas frontais intensos de inverno e primavera com tendência à erosão, enquanto ocorre a 

tendência à deposição durante o verão e o outono, quando o tempo é mais ameno. No setor Sul 

houve diminuição do valor médio de ϕ, os sedimentos arenosos finos ficaram gradativamente 

um pouco mais grossos.  O setor Centro-sul e Centro-norte apresentaram um aumento nos 

valores médios de ϕ, o sedimento em ambos os setores está se tornando menos grosseiro, o setor 

Centro-sul é um setor com predomínio de areia muito grossa, com pouca ocorrência de areia 

grossa enquanto o setor Centro-norte possui predominância de areia grossa com pouca 

ocorrência de areia muito grossa e areia média. O setor Central apresentou diminuição do valor 

médio de ϕ, o setor possui predominância de sedimentos arenosos grossos, mas com ocorrência 

de areia média. Já em direção ao setor norte, a praia teve um aumento significativo nos valores 

médios de ϕ, o sedimento está se tornando mais fino, levando à ocorrência de areia média. 

Todos os setores estão passando por uma adaptação morfotextural em virtude da construção 

dos enrocamentos que aumentaram a alteração do balanço sedimentar da praia. O que mostra 

que a construção de estruturas de contenção praial são ineficazes e prejudicam o balanço 

sedimentar. 

 

Palavras-chave: Praia arenosa. Morfodinâmica. Oceanografia geológica. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Armação beach, in the south-east of Santa Catarina Island, has suffered from the coastal erosion 

of its coastline since the beginning of the growth of the place as the tourist resort. As the causes 

that led to the loss of sediments along the beach are still unknown, the creation of a rise in 

technological services in 2010 (south-central sector) and 2017 (North sector) in the Caldeirão. 

The objective of this work is to study and compare, from a morphosedimentary point of view, 

the temporal evolution of Armação beach between 1938 and 2018, considering the monitoring 

carried out by Abreu de Castilhos (1995) and the one that was carried out in 2018. To both, as 

the orientation measures were raised: bibliographical review, field work, laboratory analysis 

and data processing in the office. The sectoral arc was subdivided in the industry sectors of the 

South sector (profile 1), Central-South sector (profile 2), Central sector (profile 3), Central-

North sector (profile 4) and North sector (profile 5). A total of 195 surface sediment samples 

were collected during 13 months of monitoring in the morphological parameters of the beach 

face, post beach and upper post-beach limit. Oceanographic observations were increased, such 

as height and wave period, type of burst and coastal drift current. In view of the basic data, it is 

verified that the Armação’s beach arch maintains its seasonal variation of sediment volume. A 

beach responds to the occurrence of erosion-prone during the winter and spring intensive frontal 

systems, while a tendency to deposition occurs during the summer and autumn when the 

weather is milder.  

In the South sector there was a decrease in the mean value of Φ, the fine sandy sediments were 

gradually a little thicker. The central-south and central-north sectors showed an increase in the 

mean values of Φ, the sediment in both sectors is becoming less coarse, the south-central sector 

is a sector with a predominance of very coarse sand, with little occurrence of sand thick while 

the central-north sector has a predominance of coarse sand with little occurrence of very coarse 

sand and medium sand. The central sector showed a decrease in the mean value of Φ, the sector 

has a predominance of coarse sandy sediments, but with the occurrence of medium sand. 

Towards the north sector, the beach had a significant increase in the average values of Φ, the 

sediment is becoming thinner, leading to the occurrence of average sand. All sectors are 

undergoing a morphofxtural adaptation due to the construction of the ennoblements that 

increased the sedimentary balance of the beach. This shows that the construction of containment 

structures is ineffective and impairs the sedimentary balance. 

 

Keywords: Sandy beach. Morphodynamics. Geological Oceanography. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As cidades costeiras frequentemente enfrentam o problema da erosão. Construções nos 

litorais acabam causando supressão de vegetação, como restingas e mangues, além de fixação 

de material sedimentar proveniente das dunas, o que leva a distúrbios no balanço sedimentar. 

Eventos meteorológicos extremos levam à ocorrência de forte erosão nas praias, o que pode 

afetar os proprietários de imóveis do local. Dependendo do nível de destruição causado por 

esses eventos extremos são tomadas medidas emergenciais, como construção de enrocamentos, 

molhes (estruturas de contenção em geral). No entanto, muitas dessas medidas são 

desacompanhadas de estudos prévios (NEVES; MUEHE, 2008).  

Simó e Horn Filho (2004) realizaram um levantamento de áreas com risco de destruição 

e/ou danificação devido às ressacas na ilha de Santa Catarina e classificaram a praia da Armação 

como uma praia de alto grau de risco. De acordo com Neves e Muehe (2008), há uma maior 

ocorrência de marés meteorológicas para a região Sudeste do Brasil, que aumenta o poder de 

erosão do processo costeiro. Klein et al (2006) realizaram uma análise comparativa dos 

processos naturais, bem como uma avaliação da evolução urbana com finalidade de detectar a 

influência de efeitos naturais e antrópicos neste setor. De acordo com os autores, verificou-se 

que a erosão é consequência da ocupação indevida da orla, pela intervenção humana nos 

processos costeiros, falta de suprimento sedimentar e agravada pelas recentes ressacas. Nas 

regiões onde a disposição de rochas sobre a linha de praia e construção de muros foi efetivada, 

observou-se uma amplificação dos processos erosivos nas áreas imediatamente adjacentes, 

além de ser uma agressão, por causar um efeito desarmônico com o ambiente ao redor (SOUZA, 

2008; CAMARGO, 2010). Abreu de Castilhos (1995) mostrou a evolução da largura da linha 

de costa praia da Armação por fotografias aéreas dos anos 1938 e 1978. Entre os anos de 1992 

e 1993 realizou campanhas de monitoramento com 8 perfis de coleta ao longo da linha de costa 

da praia da Armação para analisar a evolução e a dinâmica da Praia da Armação no tempo e no 

espaço, para contribuir com o conhecimento dos processos de formação da Planície Costeira e 

da dinâmica praial. 

Esta pesquisa pretende verificar se o comportamento morfossedimentar da praia da 

Armação, localizada na ilha de Santa Catarina, pode ser resultado de um ciclo de 

erosão/sedimentação natural da praia ou se pode ser causada pela fixação das dunas pelos 
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imóveis construídos, levando em conta dados históricos de largura de praia de 1938, 1978 e 

1994 e dados morfossedimentares dos anos 1992 e 1993 e os de 2018 realizados por esta 

pesquisa, além de verificar se o enrocamento realizado no local prejudicou ou ajudou a 

estabilizar os sedimentos e proteger os imóveis dos efeitos das ressacas. Para a realização da 

pesquisa foi realizado monitoramento mensal com coleta dos dados necessários para mensurar 

as características morfossedimentares da praia da Armação. 

As mudanças no balanço sedimentar, em consequência da interferência do homem, 

podem comprometer o estoque sedimentar e acelerar qualquer processo erosivo já existente. O 

entendimento dos processos costeiros que envolvem a existência de uma praia possui uma 

importância fundamental para um planejamento de uso sustentável deste ambiente, um 

patrimônio natural com uma grande importância econômica.  A motivação desta pesquisa vem 

da necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre morfodinâmica praial de um local que 

sofreu um intenso processo erosivo e compreensão da dinâmica e evolução da praia ao longo 

do anos.  

Foram realizados trabalhos mensais de campo durante treze meses, entre 21/01/2018 e 

02/02/2019, para coleta de dados altimétricos, sedimentos superficiais da face praial, pós-praia 

e limite superior do pós-praia para caracterização da textura dos sedimentos, coleta de 

parâmetros oceanográficos para classificação da morfodinâmica praial de cada perfil e 

identificação de um possível comportamento sazonal do local de estudo. 

Esta pesquisa foi compartimentada em fundamentação teórica, com pesquisa 

bibliográfica realizada em teses, monografias, livros e artigos científicos, onde são explicados 

conceitos de praia, agentes climato-oceanográficos, classificação textural, zonas 

hidrodinâmicas e morfológicas e estágios morfodinâmicos; caracterização fisiográfica da área 

de estudo, onde também foi realizada pesquisa bibliográfica para entendimento dos fenômenos 

ocorrentes no local de estudo, como ventos e clima, geologia, geomorfologia, oceanografia e  

localização geográfica; metodologia de pesquisa, onde é feita uma explicação detalhada sobre 

a forma de realização da pesquisa desta monografia; e resultados e discussão dos dados obtidos 

com as análises propostas na metodologia de pesquisa.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  GERAL 

 

Estudar e comparar do ponto de vista morfossedimentar a evolução temporal da praia da 

Armação entre 1993 e 2018; 

Verificar a evolução da largura da linha de costa entre 1938 e 2018. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

• Verificar as variações granulométricas; 

• Avaliar o comportamento e caracterização da linha de praia; 

• Avaliar os prováveis impactos dos enrocamentos nos processos morfodinâmicos praiais;  

• Identificar se o comportamento sazonal da praia se manteve o mesmo entre 1993 e 2018. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica desta monografia tem como objetivo fornecer base para a análise 

da evolução morfossedimentar da praia da Armação, definindo e explicando conceitos de praia, 

tipo e classificação morfológica de praia, agentes climato-oceanográficos praiais, 

granulometria, zona morfológica e hidrodinâmica de praias arenosas e estágios morfodinâmicos 

da Escola Australiana de Geomorfologia Costeira. 

 

3.1  CONCEITOS DE PRAIA 

 

A Lei n. 7661/88, que instituiu o Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro, art.10, 

parágrafo 3º, conceitua as praias da seguinte forma: “Entende-se por praia a área coberta e 

descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal 

como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, 

ou, em sua ausência, onde comece outro ecossistema. (SENADO FEDERAL, 1988).  

O ambiente praial é determinado por um depósito de areia acumulado pelo transporte 

fluvial ou marinho. Estas possuem largura dependente da ação da maré e é composta por um 

domínio quase absoluto de grãos de quartzo (GUERRA, 1993). 

A praia representa a zona adjacente de um corpo aquoso (lago, mar ou oceano), com 

incidência de ondas e composta de material granular inconsolidado, normalmente arenoso 

(0,062-2mm) ou raramente por material cascalhoso (2 a 60mm) ou lamoso (0,004 a 0,0062mm), 

pode conter também biodetritos provenientes de fragmentos de conchas de moluscos e outros 

organismos. A morfologia praial quase sempre apresenta modificações induzidas por correntes, 

como as correntes litorâneas e de maré. O arco praial abrange desde o nível de baixa-mar média 

até o nível de vegetação permanente ou até onde a mudança de fisiografia , como dunas costeiras 

ou falésias (SUGUIO, 2003). 

O ambiente praial consiste em um sistema de transição entre oceano e terra, e está 

entre os primeiros locais a receberem o impacto das variações de energia provenientes de ambos 

os lados (marinho e continental). Essas variações de energia levam a mudanças morfológicas e 

hidrodinâmicas que transformam a praia em um ambiente extremamente dinâmico e ativo. A 

localização geográfica, os contornos da linha de costa, as características do sedimento da área 

fonte e a proximidade de estuários e rios, além de eventos meteorológicos intensos e as ressacas 

associadas definem os tipos e características de uma praia (FELIX, 2010).  
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3.1.1 Praia de enseada e orientação praial  

 

Suguio (1992) definiu três tipos de orientação de praia a partir de fatores 

oceanográficos e morfologia litorânea: normal, paralela e oblíqua. Abreu de Castilhos (1995) 

descreveu a orientação da praia de orientação oblíqua, onde um promontório delimita a forma 

espiral, usualmente denominadas de enseada, parabólica ou espiral. A existência de um 

promontório cria uma zona de sombra em sua lateral, sem ocorrência de deriva litorânea por 

causa da difração provocada pela quebra de ondas paralelas ao promontório, este local propicia 

a predominância de um ambiente com areias finas e pouca declividade quando a praia se 

encontra em equilíbrio (Figura 1).  

 
Figura 1 - Modelo de praia de enseada ou em espiral 

 
Fonte -  Carter (1988 apud Abreu de Castilhos, 1995)  
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Short (1999) e Short & Masselink (1999) definiram praia de enseada a praia que possui 

características alongadas, exposta à hidrodinâmica local com pouca variabilidade morfológica 

e granulométrica, considerando pequenas distâncias dentro da própria.  

A orientação é controlada pela refração e difração da ondulação predominante e 

protegida por promontório onde a linha de costa assume um formato côncavo. Praias de enseada 

podem estar em equilíbrio estático ou dinâmico.  

Equilíbrio estático é quando a praia se apresenta estável com ondas quebrando 

simultaneamente, fazendo com que a praia se ajuste ao padrão de ondas refratadas tornando o 

transporte longitudinal de sedimentos nulo, com fracas correntes litorâneas associadas à 

variação de energia e altura de onda indo do setor com maior índice de energia para o setor de 

menor índice de energia.  

O equilíbrio dinâmico se dá quando a praia recebe ondulação oblíqua à direção da praia 

ocorrendo um maior transporte longitudinal de sedimentos ao longo de todo o arco praial, por 

ocorrência de eventos climáticos que mudem o ângulo da ondulação, essa mudança de direção 

faz com que o sedimento se desloque lateralmente entre as extremidades da praia, provocando 

uma aparente rotação da forma de planta da praia, essa rotação pode ser sazonal (SHORT & 

MASSELINK, 1999).  

Para Silvester & Hsu (1993) a principal característica de uma praia de enseada é a zona 

de sombra adjacente a um promontório rochoso, representando uma seção protegida da ação 

das ondas e com grande curvatura em uma extremidade. A outra extremidade é levemente 

retilínea, paralela à ação das ondas, com transporte longitudinal de sedimentos por 

consequência da incidência de ondas obliquas e do gradiente de altura de onda no arco praial 

que modela a praia.  

 

3.2  AGENTES CLIMATO-OCEANOGRÁFICOS 

 

Os agentes climato-oceanográficos são responsáveis pela dinâmica e morfologia praial, 

entre eles os ventos, as marés, as ondas e as correntes litorâneas. 

 

3.2.1 Ventos 

 

Os ventos são agente básicos de formação da região de linha de costa, onde atua 

remobilizando sedimentos, gerando ondas e criando células de circulação (FELIX, 2010).  
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O transporte de sedimentos pelo influência eólica depende de declividade, morfologia, 

largura e grau de exposição das praias, além da orientação da linha de costa. Ventos de 

tempestade podem causar grandes modificações na região praial através de processos de erosão 

e sedimentação acelerados, além de ser uma forçante de marés meteorológicas que podem 

aumentar muito os valores de amplitude astronômicas locais (SUGUIO, 1973).  

 

3.2.2 Marés 

 

Um dos fatores que faz parte da dinâmica existente no ambiente praial é a maré, que 

pode ser astronômica ou meteorológica (GARRISON, 2010a). 

As marés astronômicas são oscilações no nível do mar causadas pela atração 

gravitacional dos grandes astros próximos à Terra. Os astros que possuem atração gravitacional 

forte o suficiente para causar essa oscilação são o Sol e a Lua, tais oscilações tem caráter 

periódico e podem ter períodos de 12 a 24h (maré semidiurna e diurna respectivamente), isso é 

resultado da resposta dos oceanos à força geradora de maré pelo sistema Terra-Lua-Sol. O 

sistema Terra-Lua-Sol provoca diferentes forçantes gravitacionais que são geradas pelas fases 

da Lua, gerando as marés de sizígia e de quadratura (GARRISON, 2010a). 

A maré de sizígia é formada quando a Lua e o Sol estão alinhados e os bulbos das marés 

de atração gravitacional coincidem. Esse alinhamento ocorre quando há Lua nova ou Lua cheia 

e produzem marés com maior amplitude. Já a maré de quadratura é formada quando a Lua está 

a meio caminho entre suas fases cheia e nova, são as fases de Lua minguante e Lua crescente 

com alinhamento oposto ao do Sol, seus bulbos de maré de atração gravitacional estão em fase, 

fazendo com que as marés tenham menor amplitude (THURMAN, 1997).  

Por sua origem astronômica há a periodicidade da força geradora, fazendo com que a 

maré seja regular e previsível e é classificada de acordo com sua amplitude:  

• Micro maré (amplitudes inferiores à 2m);  

• Meso maré (amplitudes entre 2 e 4m); 

• Macro maré (amplitudes com valores maiores que 4m).  

As ondas de maré giram em torno de pontos anfidrômicos, onde a amplitude de maré é 

nula, locais próximos a esses pontos apresentam baixas amplitudes de maré, ou seja, micro 

marés (GARRISON, 2010a). 
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A maré meteorológica, também popularmente conhecida como “ressaca”, é causada 

pela sobre-elevação do nível do mar em eventos de tempestade. Ela é resultada do 

empilhamento de água conduzida pelo cisalhamento do vento e presença de mudança de 

gradiente de pressão atmosférica (CARTER, 1988). No entanto, o vento não é a única variável 

que define a elevação de uma maré meteorológica, esse nível é controlado por uma complexa 

interação entre ventos, ondas, topografia do local, duração e intensidade do evento, pressão 

atmosférica e proximidade da costa (CARTER, 1988). 

 

3.2.3 Ondas 

 

A remoção e remobilização do sedimento é causada pela ação das ondas no ambiente 

praial e a velocidade e intensidade do vento condiciona a altura das ondas (GUERRA, 1993; 

HOEFEL, 1998). 

A onda é uma movimentação de energia em um meio sólido, líquido ou gasoso, causada 

por uma perturbação externa, como o vento. Uma onda pode ser categorizada em diferentes 

partes: crista, cava, altura e comprimento. A crista é a parte mais alta da onda sobre o nível 

médio; a cava é a parte mais baixa da onda, é o vale formado entre as cavas, abaixo do nível 

médio; a altura de onda é definida pela distância vertical entre a crista e a cava e o comprimento 

da onda é definido como a distância horizontal entre duas cristas ou duas cavas sucessivas. O 

perído de onda é o tempo que a onda leva para se mover um comprimento da onda e a frequência 

da onda é a quantidade de ondas que passa por um ponto fixo por segundo (GARRISON, 

2010b). 

As ondas podem ser definidas como ondas de águas profundas, de águas intermediárias 

e de águas rasas. As características de uma onda dependem da relação entre seu comprimento 

de onda e a profundidade da coluna d’água. As ondas de águas profundas são aquelas que se 

movem em uma profundidade maior do que metade de seu comprimento, as ondas de águas 

rasas são aquelas que se movem em uma profundidade menor que a metade de seu comprimento 

de onda, já as ondas de águas rasas se movem em uma profundidade menor que 1/20 de seu 

comprimento. A velocidade das ondas depende de seu comprimento, as ondas com maior 

comprimento de onda se movem mais rapidamente (GARRISON, 2010b). 

De acordo com altura de onda, comprimento e declividade do fundo, Galvin Jr. (1968)  

definiu três tipos de quebra de onda: mergulhante, deslizante e ascendente (Figura 2).  
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Na arrebentação do tipo mergulhante ou tubular, a onda quebra de modo abrupto e 

violento, fomando um tubo que desaba durante a quebra, gerando grande turbulência.  

Na arrebentação do tipo deslizante, a onda começa a quebrar longe da beira da praia, o 

que provoca um rastro de espuma de modo mais suave.  

Já a arrebentação do tipo ascendente ou colapsante ocorre em praias de alta declividade 

fazendo com que a onda não quebre, mas suba a face praial, interagindo com o refluxo das 

ondas anteriores.  

 
Figura 2 - Tipos de arrebentação definidas por Galvin Jr. (1968). 

 
Fonte - Pasolini (2008). 

 

3.2.4 Correntes litorâneas  

 

As principais condicionantes para  formação de correntes litorâneas são a altura e o 

ângulo de incidência das ondas (LONGUET-HIGGINS, 1970 apud JUNG, 2010).   

A maior parte das ondas geradas por ventos chega em ângulo na região litorânea. 

Durante a quebra de onda a energia é dispersada e gera correntes ao longo da orla que podem 

transportar sedimentos. Essa corrente gerada é denominada de corrente litorânea ou lateral. O 

transporte dos grãos é feito paralelamente à costa e ocorre quando a onda passa pela região de 

espraiamento, na face praial, e leva consigo o sedimento perturbado pela passagem da onda 

para a zona de surfe (GARRISON, 2010c).  
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Quando um trem de ondas passa a quebrar na praia com alguma angulação, parte da 

energia de quebra é distribuída para longe de sua direção de aproximação, criando correntes 

longitudinais ou correntes de retorno. O sedimento que permanece em suspensão é transportado 

costa abaixo por essas correntes estreitas na zona de surfe e normalmente se depositam nos 

bancos de areia (GARRISON, 2010c).  

 

3.3  CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL DE PRAIAS 

 

A granulometria de uma praia depende principalmente da dinâmicas de ondas, grau de 

exposição da praia e do material fonte dos sedimentos que podem ser transportados ao local 

pelos ventos e pelos rios (OLIVEIRA, 2009).  

Para Bascom (1951) o diâmetro do grão e a declividade correspondem ao grau de 

exposição da praia, áreas com maior energia possuem sedimentos mais grossos e maior 

declividade.   

Geralmente uma praia mais plana é composta por sedimentos mais finos e uma mais 

inclinada, de sedimentos mais grossos. Essa relação entre inclinação e diâmetro do grão 

depende da energia de ondas. A água proveniente da onda lava a praia e carrega o sedimento 

costa adentro, se há repuxo, a onda leva a mesma quantidade de material de volta para o mar, 

mantendo o equilíbrio, fazendo com que a praia mantenha a largura e declividade constantes 

(GARRISON, 2010c). 

De acordo com a textura existem três tipos de praias: cascalhosa, arenosa e lamosa. 

 

3.3.1 Praia cascalhosa 

 

A praia cascalhosa ou de seixos é formada principalmente em regiões de clima 

temperado, frio ou árido, pois a destruição das rochas é muito mais mecânica, ou seja, domina 

a ação de intemperismo e erosão física (SILVA, 2009).  

A praia é constituída de grãos classificados como grânulo, seixo, bloco e matacão, como 

mostrado na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Escala granulométrica de sedimentos grosseiros  

Classificação 
Wentworth (1922) 

mm 

Krumbein (1934) 

Φ 

Matacão 1024 < 256 ≥ -8 

Bloco 256 < 64 -8 > -6 

Seixo 64 < 4 -6 > -2 

Grânulo 4 < 2 -2 > -1 

Fonte – Adaptado de Suguio (1973) 
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3.3.2 Praia arenosa 

 

As praias arenosas representam a maioria das praias existentes no planeta, sua formação 

está condicionada com a morfologia praial, sendo levemente arqueada e ligeiramente côncava 

na direção do continente, se desenvolve em regiões da costa com abundâncias de sedimentos 

arenosos (SUGUIO, 1973).  

Sua granulometria é composta por areia muito grossa, grossa,  média, fina e muito fina, 

como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Escala granulométrica de sedimentos arenosos  

Classificação 
Wentworth (1922) 

 mm 

Krumbein (1934) 

 Φ 

Areia muito grossa 2 < 1 -1 > 0 

Areia grossa 1 < 0,50 0 > 1 

Areia média 0,50 < 0,25 1 > 2 

Areia fina  0,25 < 0,125 2 > 3 

Areia muito fina 0,125 < 0,062 3 > 4 

Fonte – Adaptado de Suguio (1973) 

 

3.3.3 Praia lamosa 

 

As praias lamosas estão relacionadas às planícies de maré e feições geomorfológicas a 

partir de cabos ou pontas que frequentemente barram uma série de pequenos corpos lagunares 

(SILVA, 2009).  

Estas praias são constituídas de grãos classificados como silte e argila, como mostrado 

na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Escala granulométrica de sedimentos lamosos  

Classificação 
Wentworth (1922) 

mm 

Krumbein (1934) 

φ 

Silte 0,062 < 0,004 4 > 8 

Argila < 0,004  < 8 

Fonte - Adaptado de Suguio (1973) 
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3.4  ZONAS HIDRODIINÂMICA E MORFOLÓGICA DE UMA PRAIA ARENOSA 

 

Hoefel (1998) definiu a diferenciação dos setores de uma praia arenosa pela 

hidrodinâmica local a partir de três zonas denominadas de zona de arrebentação, zona de surfe 

e zona de espraiamento, como mostrado na Figura 3.  

A zona de arrebentação é onde ocorre a quebra de onda, normalmente associado à 

presença de bancos de areia, sendo que a onda quebra quando a profundidade se aproxima do 

tamanho da altura da onda (HOLMAN, 1983). Esses bancos arenosos minimizam a quantidade 

de energia que chega na linha de costa. Wright e Short (1984) definiram a zona de surfe como 

o local de dissipação de energia das ondas que provêm da quebra da zona de arrebentação. O 

tipo de dissipação e tamanho da zona de surfe está diretamente ligado ao tipo de trem de onda 

que quebra na arrebentação. A zona de espraiamento, também chamada de varrido, é o limite 

máximo e mínimo de alcance das ondas na face praial, onde ocorre o transporte de sedimentos. 

O tipo de quebra e intensidade determinam se o sedimento voltará ao banco de areia ou 

sedimentará na face praial.  O tipo de onda também define as feições praiais deposicionais 

acima da zona de espraiamento, como as bermas e cúspides.  

A morfologia praial é separada em quatro zonas, pós praia, face praial, praia média ou 

zona de surfe e ante praia. A face praial é onde ocorre o espraiamento, praia média ou zona de 

surfe é onde ocorre a arrebentação das ondas e a antepraia é onde ocorre a transição entre a 

plataforma continental interna a praia média, possui um contínuo acréscimo do gradiente 

topográfico em direção à praia média (MUEHE, 2006). 

 
Figura 3 - Zonação hidrodinâmica e morfológica tipicamente observada em uma praia arenosa 

 
Fonte - Oliveira (2009). 
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3.5  ESTÁGIOS MORFODINÂMICOS DE UMA PRAIA ARENOSA 

 

A Escola Australiana de Geomorfologia Costeira é um modelo sequencial evolutivo que 

define padrões morfológicos das praias que respondem às alterações determinadas por fatores 

hidrodinâmicos. A partir da década de 70 estudos de caso da costa Australiana foram realizados 

em base à vários parâmetros oceanográficos e publicados por Wright & Short (1984). Os 

padrões propostos foram difundidos e usados para classificação praial por diversas pesquisas 

posteriores.  

Para tanto foram definidos três estágios morfodinâmicos de acordo com suas 

características morfodinâmicas: estágio dissipativo, estágio reflectivo e estágio intermediário, 

sendo esse último subdividido em terraço de maré baixa, bancos transversais, banco e praia de 

cúspides e banco e calha longitudinal (Figura 4).  

 

Figura 4 - Representação do estágios morfodinâmicos proposto por Wright & Short (1984) 

 
Fonte - Wright & Short (1984) 
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Continuação Figura 4. 

 
Fonte - Wright & Short (1984). 

 

✓ O estágio morfodinâmico dissipativo possui zona de surfe mais desenvolvida por causa 

da incidência de ondas de maior energia e geralmente com granulometria arenosa fina 

desenvolvido em praias com inclinação mais suave. Correntes de retorno são pouco 

perceptíveis, a energia é dissipada na zona de surfe e na zona de arrebentação. A 

arrebentação é do tipo deslizante, a face praial geralmente é plana e côncava e 

normalmente possui banco e calha longitudinal, como mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5 - Desenho esquemático de uma praia dissipativa 

 
Fonte - Hesp (2000 apud Felix, 2010) 

 

✓ O estágio morfodinâmico reflectivo apresenta a quebra de ondas mergulhante e  

ascendente e por conta da presença de um degrau na praia os vagalhões sobem mais na 
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zona de espraiamento levando à formação de cúspides, cujas praias são normalmente 

formadas por areia grossa e com grande inclinação. Quando a ondulação permite (baixa 

energia) pode-se notar uma berma bem desenvolvida, grande parte da energia das ondas 

é refletida e sua zona de arrebentação é estreita. O estágio reflectivo é mostrado na 

Figura 6.  

 
Figura 6 - Desenho esquemático de uma praia reflectiva 

 
Fonte - Hesp (2000 apud Felix, 2010) 

 

✓ O estágio morfodinâmico intermediário sofre parte dos dois processos anteriormente 

explicados, mas sua caracterização é mais difícil pois é mais complexa e menos estável 

(Figura 7). É caracterizado por quatro subestágios intermediários descritos a seguir.  

• Terraço de maré baixa: este subestágio depende da variabilidade da amplitude 

de maré e pode variar entre mais reflectivo e mais dissipativo, ou seja, em maré 

baixa a praia possui um perfil mais plano, enquanto na maré alta a praia 

apresenta um perfil mais inclinado; 

• Banco transversal: este subestágio ocorre quando os ciclos de deposição unem 

os bancos arenosos à praia formando assim um banco arenoso transversal, 

correntes de retorno são frequentes, pois as ondas quebram ao longo dos bancos 

transversais e induzem fluxos laterais em direção ao mar; 

• Banco e praia de cúspides: este subestágio ocorre quando o banco de areia e a 

face praial apresentam feições semelhantes, como cúspides organizadas de 

forma crescente, as ondas quebram sobre os bancos de forma mergulhante e 

vem deslizando sobre a zona de surfe, que se encontra bastante desenvolvida; 
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• Banco e calha longitudinal: este subestágio ocorre quando as ondas quebram 

em dois locais diferentes, além de possuir dois tipos diferentes de quebra de 

onda, antes do banco arenoso e novamente depois da cava, pois a praia apresenta 

um relevo banco/cava mais pronunciado. Correntes de retorno e bancos 

arenosos são frequentes, normalmente a arrebentação é próxima da linha de 

costa com ondas mais tubulares e mergulhantes, com presença de bermas e 

cúspides  

 

Figura 7 -  Desenho esquemático de uma praia intermediária   

 
Fonte - Hesp (2000 apud Felix, 2010) 

 

Wright e Short (1984) definiram que a variação de uma praia depende da força das 

variáveis envolvidas e qual desequilíbrio elas causam no ambiente de acordo com sua 

intensidade energética e tamanho da mudança. Normalmente essas mudanças entre os estágios 

intermediários envolvem redistribuição de sedimento dentro da zona de surfe e da zona de 

varrido. Os autores relacionaram, pelo parâmetro Ômega (Ω), as variáveis envolvidas no 

formato morfodinâmico praial, definindo cada estado morfodinâmico a um intervalo numérico, 

como mostrado na Tabela 4. Valores de Ω superiores a 5,5 classificam as praias como 

dissipativas, enquanto valores de Ω inferiores a 1 classificam-nas como reflectivas. O intervalo 

entre esses valores anteriormente citados define as praias intermediárias.  

 

Tabela 4 - Parâmetro Ômega (Ω) para classificação da morfodinâmica praial  

Estado morfodinâmico Parâmetro (Ω) 

Reflectivo <1 

Terraço de maré baixa 2,04 

Bancos transversais 3,15 

Banco e praia de cúspides 3,5 

Banco e calha longitudinal 4,7 

Dissipativo 5,5> 

Fonte – Adaptado de Wright & Short (1984). 
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4 CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A compreensão e estudo da caracterização fisiográfica da área de estudo e entorno foi 

realizada com base em informações geográficas, climáticas, geológicas, geomorfológicas e 

oceanográficas.  

 

4.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A ilha de Santa Catarina localiza-se na porção sudeste da costa catarinense com 

coordenadas 27°22’45’’ e 27°50’10’’ de latitude Sul e 48°21’37’’ e 48°34’49’’ de longitude 

Oeste e possui um perímetro de 174,3km (HORN FILHO, 2006). 

A praia da Armação (Figura 8) está localizada na costa oceânica leste da ilha de Santa 

Catarina, exposta à ação marinha (OLIVEIRA; BARLETTA; HORN FILHO, 2014). A linha 

de costa da área de estudo possui cerca de 3,2km de comprimento nas latitudes 745910.00mS, 

746286.00mS e longitudes 6927909.00mO e 6930871.00mO. É limitada ao norte pela rodovia 

SC-406 e o morro das Pedras, ao sul pelo rio Sangradouro e ilha dos Campanhas e a oeste pela 

lagoa do Peri.  

 

Figura 8 - Localização geográfica da praia da Armação na ilha de Santa Catarina  

 
Fonte - Google Earth 
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4.2 CLIMA 

 

Freyesleben (1979) e Monteiro & Furtado (1995) descreveram o clima do litoral sul do 

Brasil, em especial, da ilha de Santa Catarina, de características próprias de clima subtropical, 

que possui o domínio da Massa Tropical Atlântica (quente e úmida) e da Massa Polar Atlântica.  

Os encontros entre as massas são responsáveis pela frequência das chuvas na região. A 

Frente Polar Atlântica é responsável pelos ventos de quadrante sul/sudeste e a Frente Tropical 

Atlântica é responsável pelos ventos de norte/nordeste. A dinâmica resultante do encontro 

dessas duas massas leva a formação de frentes frias que ocasionam mudanças repentinas e 

bruscas nas condições atmosféricas em qualquer estação do ano, mas ocorrem com maior 

intensidade no inverno e primavera. Possui precipitações bem distribuídas durante o ano, sem 

estação seca definida, além de possuir uma média de precipitação pluviométrica anual de cerca 

de 1.500mm, mas as chuvas são mais abundantes nos meses de verão (HORN FILHO; LEAL; 

OLIVEIRA, 2014). 

No inverno são sentidos os ventos vindos de sul/sudeste, por causa da baixa 

temperatura que os acompanham, mas há uma predominância dos ventos do norte/nordeste 

durante todo o ano, no entanto, os ventos de sul durante inverno são mais intensos, normalmente 

acompanhados de ressacas. Quando as frentes frias são mais frequentes durante o outono e 

inverno, a direção dos ventos influencia na direção da ondulação, as ondulações de sul 

prevalecem sobre as vagas de leste. No verão há um balanço entre as mesmas e na primavera 

prevalecem as vagas de leste. As ondulações ou swell geradas pelos ventos de ciclones  possuem 

períodos maiores e são responsáveis por um maior volume de sedimento transportado 

(OLIVEIRA, 2017).  

 

4.3 GEOLOGIA 

 

A ilha de Santa Catarina é dividida em dois grandes domínios: o domínio dos maciços 

rochosos e o domínio das planícies costeira, que é composta por depósitos sedimentares 

quaternários inconsolidados por entre esses maciços (TOMAZZOLI & PELLERIN, 2018). A 

Tabela 5 apresenta a síntese estratigráfica da ilha de Santa Catarina. 
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Tabela 5 – Síntese da coluna estratigráfica da ilha de Santa Catarina  

Período  Formação  

Quaternário 

Depósito de turfa 

Depósito de manguezal 

Depósito eólico 

Depósito lagunar 

Depósito transicional lagunar 

Depósito marinho praial 

Terciário/Quaternário Depósito de encosta 

Juro/Cretáceo Diques de diabásio (Formação Serra Geral) 

Proterozoico superior ao Eo-Paleozoico  

Riolito Cambirela 

Granito Itacorubi 

Granito Ilha 

Granitoide São Pedro de Alcântara 

Granitoide Paulo Lopes 

Fonte: Caruso Júnior (1993 apud Theisges, 2018)  

 

De acordo com Tomazzoli & Pellerin (2014) a praia da Armação possui os seguintes 

depósitos e maciço cristalino: 

• Depósitos eólicos: sedimentos arenosos finos, bem selecionados, de cor esbranquiçada, 

formando camadas de recobrimento ou dunas transversais ativas; 

• Depósitos paludiais: turfas ou sedimentos finos, ricos em matéria orgânica situados em 

depressões, constituindo áreas semi alagadas; 

• Depósitos marinhos praiais (recobertos ou não por dunas): sedimentos arenosos finos, bem 

selecionados, de cor amarelo avermelhada devido à presença dos óxidos/hidróxidos de ferro, 

depositados sob influência marinha. Formam terraços mais elevados, dispostos mais 

internamente em relação aos depósitos holocênicos do mesmo tipo;  

• Tufos ignimbritos com maiores concentrações de bombas: semelhantes aos tufos ignimbritos 

indiferenciados, porém com maiores concentrações em bombas, sugerindo maior 

proximidade aos centros vulcânicos. As bombas são muitas vezes constituídas por riolito 

pórfiro e possuem dimensões variadas, com formas angulares, arredondadas ou fusiformes.  

 

4.4 GEOMORFOLOGIA 

 

A geomorfologia da ilha de Santa Catarina é composta por maciços rochosos que são 

interligados por depósitos arenosos. A maior altitude registrada é a do Morro do Ribeirão ao 

sul, com 519m de altura, seguido pelo Morro da Costa da Lagoa ao norte, com 493m de altura 

(CARUSO JÚNIOR, 1993).  
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Tomazzoli & Pellerin (2014) dividiram a ilha de Santa Catarina em dois domínios 

geomorfológicos principais, os domínios dos morros, montanhas e elevações e o domínio das 

planícies costeiras. Classificando a praia da Armação como planície costeira conectada com a 

praia do Pântano do Sul. Têm como limites o morro das Pedras ao norte, praia do Matadeiro ao 

sul, Lagoa do Peri a oeste e o oceano Atlântico ao leste. A praia da Armação é orientada na 

direção norte-sul, com 3,2km de extensão e forma de planta de enseada, é considerada uma 

praia oceânica. 

 

4.5 OCEANOGRAFIA COSTEIRA 

 

A ilha de santa Catarina está sujeita às condições provenientes de sua interação com o 

oceano Atlântico, dentre elas as marés, as ondas e as correntes litorâneas.  

 

4.5.1 Marés  

 

No Brasil predomina o regime de maré semi diurna, com duas altas e duas baixas por 

dia (MELO, 2016). A previsão das marés astronômicas pode ser observada na Tábua de Maré, 

calculada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). No presente estudo se utilizou os 

dados de maré da DHN definidos para o porto de Florianópolis.  

Além da maré astronômica há a maré causada pela forçante do vento, a maré 

meteorológica. Melo (2016) também definiu esta forçante explicando-a através do conceito do 

transporte de Ekman, onde as massas d’água são empurradas à 90° da direção do vento. O vento 

sul causa empilhamento de água na costa, aumentando o nível normal da maré, no entanto o 

vento norte retira água da costa, diminuindo o nível da maré.  

Em virtude da área de estudo se localizar na região Sul do Brasil, em região de micro 

maré astronômica, a maré meteorológica é a que mais domina a dinâmica do ambiente.  

A ilha de Santa Catarina e a praia da Armação são submetidas ao regime de micro maré 

semi diurna, com um máximo em torno de 1,4m (OLIVEIRA, 2009). 
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4.5.2 Ondas  

 

De acordo com Abreu de Castilhos (1995) as ondas dominantes na porção leste/sudeste 

da ilha de Santa Catarina são provenientes dos quadrantes nordeste, sudeste, sul e leste, sendo 

as ondas de sul mais intensas e as ondas de nordeste mais frequentes.  

Por ser uma praia oceânica, com proteção apenas de seu promontório, no setor Sul, a 

praia da Armação é exposta a grandes energias de onda. As maiores cargas energéticas de onda 

provêm do sul e sudeste, em ocasiões de “ressacas”, quando as ondas podem chegar à períodos 

acima de 11s e ondas que passam de 4m de altura em mar aberto. 

 

4.5.3 Correntes litorâneas 

 

Correntes litorâneas tem como principais condicionantes para  sua formação a altura e 

o ângulo de incidência das ondas (LONGUET-HIGGINS, 1970 apud JUNG, 2010).   

Tanto a angulação quanto a altura de onda normalmente são causadas pela forçante do 

vento. Para o local de estudo há ventos predominantes de norte/nordeste durante todo o ano, no 

entanto, os ventos de sul, normalmente associados à sistemas frontais, durante inverno são mais 

intensos. As ondulações de sul prevalecem sobre as vagas de leste. No verão há um balanço 

entre as mesmas e na primavera prevalecem as vagas de leste. As ondulações ou swell geradas 

pelos ventos de ciclones possuem períodos maiores e são responsáveis por um maior volume 

de sedimento transportado (OLIVEIRA, 2017). 

Foram realizadas cerca de 100 coletas de dados de deriva litorânea por Abreu de 

Castilhos (1995), que mostrou o predomínio de correntes de deriva para Norte nos no setor Sul 

da praia da Armação e para Sul nos demais setores da praia. A diminuição do tamanho do grão 

gradativamente de Norte para o Sul indicou um transporte longitudinal predominante também 

de Norte para o Sul.  

Short e Masselink (1999 apud Dalbosco, 2013) atribuíram o fenômeno mostrado na 

Figura 9 à sazonalidade e mudanças periódicas no clima de ondas, principalmente quanto à sua 

direção, induzindo o transporte ao longo da costa causando acúmulo na extremidade oposta da 

praia, como um acúmulo reverso, que se aplica à praia da Armação.  
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Figura 9 - Esquematização do comportamento de uma praia do hemisfério Sul com sentido norte-sul frente aos 

sistemas de ondas dominantes 

 
Fonte - Dalbosco ( 2013). 

 

De acordo com o ângulo de incidência há movimentação de água junto do material em 

suspensão em uma trajetória em ziguezague que resulta em movimentação de água paralelo à 

costa. Como no litoral de Florianópolis há um predomínio de ventos de norte/nordeste durante 

o ano e de ventos de sul/sudeste por sistemas frontais durante o inverno. O fluxo normalmente 

é orientado para o norte, principalmente durante o verão, durante a ocorrência de ventos de 

norte/nordeste, o fluxo normalmente é direcionado para o sul durante a ocorrência de ventos de 

sul/sudeste e leste (SHORT E MASSELINK, 1999 APUD DALBOSCO, 2013).   

 

4.6 DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Abreu de Castilhos (1995), em sua dissertação de mestrado, utilizou fotos aéreas de 

1938 e 1978 para observar a variabilidade do arco praial da Armação e também realizou coletas 

de campo de dados morfossedimentares entre os anos de 1992 e 1993, com o principal objetivo 

de analisar a evolução e a dinâmica da Praia da Armação no tempo e no espaço, para contribuir 

com o conhecimento dos processos de formação da Planície Costeira e da dinâmica praial dos 

anos estudados. Os dados utilizados para comparação são referentes aos aspectos 

morfossedimentares e de tendência evolutiva da linha de costa da praia da Armação. Estes 

dados estão separados em parâmetros texturais, deriva litorânea, parâmetros morfométricos, 

mobilidade do perfil e parâmetros morfodinâmicos mostrados neste capítulo. 
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4.6.1.1 Parâmetros texturais 

 

A análise granulométrica  de 122 amostras de sedimento no setor do estirâncio do arco 

praial da Armação durante os anos de 1992 a 1993 mostrou um predomínio de areia fina no 

setor Sul, e areias grossa e muito grossa em direção norte, há um aumento na média do tamanho 

médio do grão de Sul para Norte (Tabela 6).  

O setor Sul apresentou um predomínio de areias bem selecionadas, mas a ocorrência 

ocasional de areias pobremente selecionadas mostra um incremento de areias grossas e muito 

grossas no setor Sul, gerando uma indicativa de variação no transporte litorâneo. 

Setores Central e Norte apresentaram um selecionamento das amostras oscilando entre 

moderadamente, muito bem e bem selecionadas, respectivamente, com predomínio de areias 

muito grossas e grossas. 

Os sedimentos do perfil 1 têm uma média de 2,78ϕ com desvio padrão de 0,33ϕ, ou seja, 

areia fina e bem selecionada. A assimetria apresentou o valor de -0,08 e curtose de 1,09. Os 

sedimentos do perfil 2 têm uma média de 2,69ϕ, também com desvio padrão de 0,33ϕ, ou seja, 

areia fina e bem selecionada. A assimetria apresentou o valor de -0,06 e curtose de 1,04. Os 

sedimentos do perfil 3 têm uma média de 2,51ϕ com desvio padrão de 0,52ϕ, ou seja, areia fina 

e moderadamente selecionada. A assimetria apresentou o valor de -0,16 e curtose de 1,20. Os 

sedimentos do perfil 4 têm uma média de -0,25ϕ com desvio padrão de 0,44ϕ, ou seja, areia 

muito grossa e moderadamente selecionada. A assimetria apresentou o valor de 0,17 e curtose 

de 0,91.  

Os sedimentos do perfil 5 têm uma média de 0,42ϕ com desvio padrão de 0,47ϕ, ou seja, 

areia grossa e moderadamente selecionada. A assimetria apresentou o valor de 0,09 e curtose 

de 0,98. Os sedimentos do perfil 6 têm uma média de 0,30ϕ com um desvio padrão de 0,31ϕ, 

ou seja, areia grossa e muito bem selecionada. A assimetria apresentou o valor de 0,05 e curtose 

de 1,04. Os sedimentos do perfil 7 têm uma média de 0,23ϕ e um desvio padrão de 0,50ϕ, ou 

seja, areia grossa e moderadamente selecionada. A assimetria apresentou o valor de 0,02 e 

curtose de 1,06. Os sedimentos do perfil 8 têm uma média de 0,19ϕ com um desvio padrão de 

0,38ϕ, ou seja, areia grossa e moderadamente selecionada. A assimetria apresentou o valor de 

-0,01 e curtose de 0,94. 
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Tabela 6 - Média  aritmética dos parâmetros estatísticos de Folk e Ward (1957) dos sedimentos da praia da 

Armação das coletas realizadas entre 1992 e 1993 

Perfil Média (ϕ) Desvio padrão (ϕ) Assimetria Curtose 

1 2,78 0,33 -0,08 1,09 

2 2,69 0,33 -0,06 1,04 

3 2,51 0,52 -0,16 1,20 

4 -0,25 0,44 0,17 0,91 

5 0,42 0,47 0,09 0,98 

6 0,30 0,31 0,05 1,04 

7 0,23 0,50 0,02 1,06 

8 0,19 0,38 -0,01 0,94 

Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

4.6.1.2 Deriva litorânea 

 

As ondulações da praia da Armação provocam correntes litorâneas que causam o 

transporte longitudinal na praia.  

Foram realizadas 100 coletas de dados de deriva litorânea que mostra o predomínio de 

correntes de deriva para Norte nos Perfis 1 e 2 e para Sul nos Perfis 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A diminuição 

do tamanho do grão gradativamente de Norte para o Sul indicou um transporte longitudinal 

predominante também de Norte para o Sul. A indicação de correntes de deriva para Norte nos 

Perfis 1 e 2 não foi confirmada pelo estudo granulométrico. A velocidade da corrente de deriva 

ficou entre 0,05 e 0,66m/s, as maiores velocidades estão associadas com maiores alturas de 

onda na arrebentação e maior declividade da praia. 

 

4.6.1.3 Parâmetros morfométricos 

 

A Figura 10 mostra os dados de largura da praia da Armação dos anos 1938, 1978 e 

1994 e suas posições ao longo do arco praial. Foram definidos três setores distintos a partir dos 

dados de largura de praia: o setor I, na porção Sul do arco praial, entre os pontos 1 e 6, com 

larguras médias de 40, 25 e 12m em 1938, 1978 e 1994 respectivamente. O setor II, localizado 

entre os pontos 6 e 8, com larguras médias de 37, 27,5 e 25m em 1938, 1978 e 1994, 

respectivamente e setor III, ao Norte, localizado entre os pontos 8 e 10, com larguras médias de 

38, 32 e 30m em 1938, 1978 e 1994, respectivamente. 
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Figura 10 - Largura de praia e suas respectivas posições ao longo do arco praial 

 
Fonte: Abreu de Castilhos (1995) 

 

Os dados obtidos indicaram um recuo generalizado da linha de costa da praia da 

Armação entre 1938 e 1994, mais acentuado no setor I, com um recuo de 28m, e menos 

acentuado nos setores II e III, com recuo de 12 e 8m, respectivamente.  

As taxas de recuo médio entre 1938 e 1994 foram de 0,50m/ano no setor I,  0,21m/ano 

no setor II e 0,15m/ano no setor III, ocorrendo uma aceleração da tendência de recuo da linha 

de costa a partir dos anos setenta no setor I, quando o recuo atingiu seu máximo e a praia 

praticamente desapareceu. Entre 1978 e 1994 a taxa média de recuo foi de 0,81m/ano, enquanto 

nos setores II e III houve uma redução para 0,12m/ano.  

Os dados mostram um aumento da largura da praia de sul para norte, com valores 

médios de 9,8m no perfil 1 e 61m no perfil 8.  No entanto, notou-se um estreitamento da praia 

no perfil 6 que pode estar associado com a maior declividade da face praial neste ponto. Entre 

dezembro e junho foram observadas, de modo geral, as maiores largura de praia, enquanto as 

menores foram observadas entre junho e dezembro. 

A declividade da face praial também apresentou um decréscimo progressivo nos seus 

valores de norte para sul. Os perfis 1, 2 e 3 apresentaram declividades médias de 9,3°, 11,2° e 

12,7° respectivamente, no perfil 4 a declividade média foi de 16,6°, enquanto os perfis restantes 

apresentaram valores médios em torno de 20°.  
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As declividades mínimas e máximas estão respectivamente associadas aos meses de 

inverno-primavera e verão-outono entre os perfis 1 e 4. Nos perfis 5, 6, 7 e 8 não foi observada 

uma relação com a distribuição dos valores durante o ano. 

 

4.6.1.4 Mobilidade do perfil 

 

Quanto maior a exposição do setor da praia às ondulações de maior amplitude, maior 

a variação do volume de sedimentos, além da influência temporal e espacial do tamanho e 

quantidade do sedimento do sistema praial (SONU, 1973; SUNAMURA, 1984; apud Abreu de 

Castilhos, 1995). 

As maiores variações de volume durante a amostragem foram nos Perfis 6, 7 e 8, já os 

Perfis 2, 3, 4 e 5 tiveram amplitudes intermediárias de variação no volume de sedimentos, o 

Perfil 1 apresenta uma baixa mobilidade volumétrica do perfil, resultado da proteção do 

promontório Ponta das Campanhas no setor.  

Há um aumento considerável de Sul para Norte no volume total de sedimentos 

mobilizados em cada perfil estudado.  

A ausência de areia fina na região Centro-norte da praia pode ser explicada pela deriva 

em direção ao sul com maiores intensidades, os grãos finos são mais suscetíveis ao transporte 

e são remobilizados por causa da maior energia que chega a esses setores. Quando chegam no 

setor Sul da praia os sedimentos finos depositam contra a região do promontório da Ponta das 

Campanhas. No entanto, a intensidade das correntes de deriva para Sul pode contribuir com o 

recuo da linha de costa quando a corrente de retorno formada vai além do promontório. A 

variabilidade de energia que chega ao longo do arco praial explica o bom selecionamento das 

amostras de sedimento fino ao Sul e grosseiro ao Norte. 

A mobilidade de sedimentos ao longo do arco praial possibilitou a identificação do 

caráter sazonal de alguns perfis ao longo da praia, como no Perfil 6, onde a intensidade dos 

processos erosivos durante inverno e primavera são mais evidentes. Já na região Centro-sul da 

praia o caráter sazonal é menos marcante, mesmo que tenham uma configuração distinta entre 

os meses de inverno-primavera e verão-outono. No geral, durante o verão e outono a praia tende 

a uma maior deposição de sedimento e durante o inverno e primavera, em decorrência da 

intensidade dos sistemas frontais,  a praia sofre processos de erosão maiores. 
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4.6.1.5 Parâmetros morfodinâmicos 

 

Para a classificação morfodinâmica da praia da Armação entre 1992 e 1993 foram 

utilizadas as características de tamanho médio de grão, declividade, energia de ondas e feições 

morfológicas praiais, tendo sido calculado o valor de Ômega para cada perfil e o índice de 

mobilidade do pós-praia (CV%).  

Os parâmetros morfodinâmicos da Praia da Armação são mostrados na tabela 5. Os 

valores de Ômega indicam a ocorrência de dois estados morfodinâmicos, intermediário entre 

os Perfis 1 e 4 e reflectivo entre os Perfis 5 e 8.  

Nos Perfis 1, 2 , 3 e 4 foram detectados os maiores valores de mobilidade no pós praia, 

com 26; 38,1; 34,3 e 28,9% respectivamente, o que indica vulnerabilidade à erosão e 

acumulação, sendo uma característica de praias intermediárias.  

Nos Perfis 5 e 8 a praia apresenta características reflectivas, os valores obtidos de 

ômega e a menor mobilidade do pós praia definem essas características, os processos erosivos 

limitam-se, frequentemente, ao estirâncio. O pós praia é atingido com menor frequência em 

casos de eventos extremos, o grande estoque subaéreo provoca a formação de escarpas erosivas 

junto ao estirâncio pois apresenta menor mobilidade do sedimento.  

Nos Perfis 6 e 7 há maiores valores de mobilidade do pós praia, mesmo que estes sejam 

classificados como reflectivos. O Perfil 6 possui um elevado gradiente na antepraia, o que pode 

explicar a maior mobilidade de sedimentos no pós praia, por uma concentração de energia no 

local que leva a erosão à toda extensão do Perfil, esta é facilitada pelo predomínio de areia 

média observado durante as coletas e análises do sedimento.  

Feições de berma e escarpa com um grande volume de estoque subaéreo de sedimentos 

grossos caracterizam o setor norte como reflectivo. Feições de cúspides praiais, estoque 

subaéreo médio, tamanho de grão intermediário e uma grande variabilidade na largura de praia 

caracterizam o setor Centro-sul da Armação tipicamente como intermediária. Associado à um 

aumento progressivo da altura de onda a partir da Ponta das Campanhas em direção ao setor 

Norte. A altura média das ondas na arrebentação foi de 0,50m no Perfil 1 a 1,31 m no Perfil 8. 

No setor Norte a altura de onda na arrebentação atingiu até 2,5 a 3m durante algumas 

observações. 
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5 METODOLOGIA 

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas as seguintes etapas metodológicas: 

revisão bibliográfica, trabalho de campo, análises laboratoriais e processamento de dados. 

 

5.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico com a finalidade de obter informações do 

referencial teórico e caracterização da área de estudo em monografias, artigos, teses, 

dissertações e livros, disponibilizados em bibliotecas e na internet.  

 

5.2 TRABALHO DE CAMPO 

 

O trabalho de campo referente ao monitoramento praial teve como base cinco perfis 

praiais, a partir de marcos topográficos definidos por GPS (Global Positioning System) com 

utilização do sistema WGS-84 (World Geodetic System 1984), aproveitando-se de marcações 

naturais e artificiais já existentes na praia, localizados em frente à duna frontal. Os perfis praias 

definidos na Tabela 7 e mostrados na Figura 11, correspondem aos: perfil 1 (setor Sul), perfil 2 

(setor Centro-sul), perfil 3 (setor Central), perfil 4 (setor Centro-norte) e perfil 5 (setor Norte). 

Os perfis de praia foram monitorados mensalmente por um período de 13 meses (Tabela 8).  

A realização dos campos depende das condições meteorológicas do dia escolhido, para 

preservação dos equipamentos utilizados e das planilhas de campo. Quando ocorreu do 

monitoramento praial ser no final do mês e as condições meteorológicas não estarem ideais, o 

monitoramento foi transferido para o próximo dia possível de realização dos trabalhos de 

campo, que caia no início do mês seguinte. Caso das campanhas 10, 11 e 13, que ocorreram no 

primeiro final de semana do mês seguinte do que deveria ter sido realizado.  

Para efeitos de comparação com os dados de Abreu de Castilhos (1995) os cinco perfis 

praiais foram realizados aproximadamente nos locais equivalentes aos perfis 1, 4, 6, 7 e 8 da 

referida dissertação de mestrado (Figura 12).  

 
Tabela 7 - Coordenadas geográficas em UTM dos cincos marcos e perfis praiais. 

Ponto Latitude (mS) Longitude (mO) Setor 

P1 746321,00 6927937,00 Sul 

P2 745770,00 6928423,00 Centro-sul 

P3 745696,00 6929328,00 Central 

P4 745728,00 6930062,00 Centro-norte 

P5 745900,00 6930751,00 Norte 

Fonte – Elaborado pela autora (2018). 
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Tabela 8 - Campanhas de monitoramento praial realizadas no arco praial da Armação 

Campanha Data Estação 

1 21/01/2018 Verão 

2 24/02/2018 Verão 

3 30/03/2018 Outono 

4 21/04/2018 Outono 

5 26/05/2018 Outono 

6 17/06/2018 Outono 

7 14/07/2018 Inverno 

8 25/08/2018 Inverno 

9 21/09/2018 Inverno 

10 04/11/2018 Primavera 

11 08/12/2018 Primavera 

12 29/12/2018 Verão 

13 02/02/2019 Verão 

Fonte – Elaborado pela autora (2018). 

 

Figura 11 - Localização geográfica dos cinco marcos topográficos e perfis praiais 

 
Fonte - Google Earth™. 

 
Figura 12 - Perfis de coleta de dados realizados entre 1992 e 1993. 

 
Fonte - Abreu de Castilhos (1995). 
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5.2.1 Levantamento altimétrico 

 

O levantamento altimétrico foi realizado com base na metodologia executada por 

Birkemeier (1981) com uso de nível, mira, trena e clinômetro. O nivelamento foi obtido com o 

nível posicionado na praia para se obter os dados de elevação em uma régua de mira, como 

mostra a Figura 13. Em alguns pontos, dependendo da condição temporal, foram necessários 

dois posicionamentos do nível na praia. Com auxílio da trena obteve-se as distâncias entre as 

amostras de sedimento e largura de praia. Com o clinômetro foi obtido o ângulo de inclinação 

da praia no setor de face praial.  

 

Figura 13 - Obtenção de dados topográficos no setor Centro-Norte (P4) com nível e régua de mira 

 
Foto – Guilherme Silveira Nunes (junho/2018). 

 

5.2.2 Amostragem  superficial de sedimentos 

 

A amostragem superficial de sedimentos ao longo dos perfis (Figura 14) foi realizada 

nos setores morfológicos da face praial, pós-praia e limite superior do pós-praia, sendo três 

amostras por perfil, totalizando 15 amostras por campanha e 195 amostras ao final desta 

pesquisa. Coleta de dados da amostragem de sedimentos foi realizada com auxílio de planilha 

para registro de dados de coordenada UTM das amostras (Quadro 1), que foram coletadas 

aproximadamente sempre nos mesmos locais para manter as coordenadas geográficas durante 

as campanhas nos mesmos locais, registro de cor do sedimento de acordo com a tabela de cores 

fornecida pelo Color Chart (GODDARD, 1975), perfil e setor.  
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Figura 14 - Setores morfológicos da face praial, pós praia e limite superior do pós praia em vista para o Norte da 

praia da Armação 

 
Fonte - Google Maps™. 

 
Quadro 1 - Informações obtidas durante as campanhas de campo das amostras superficiais coletadas ao longo da 

praia da Armação 

Perfil Amostra 
Setor 

Morfológico 

UTM 

Latitude (mS) 

UTM 

Longitude (mO) 

1 

P1A1 LSPP 0746274 6927895 

P1A2 PP 0746281 6927917 

P1A3 FP 0746288 6927933 

2 

P2A1 LSPP 0745735 6928383 

P2A2 PP 0745747 6928386 

P2A3 FP 0745762 6928389 

3 

P3A1 LSPP 0745663 6929287 

P3A2 PP 0745672 6929288 

P3A3 FP 0745684 6929286 

4 

P4A1 LSPP 0745689 6930020 

P4A2 PP 0745701 6930016 

P4A3 FP 0745717 6930014 

5 

P5A1 LSPP 0745036 6930779 

P5A2 PP 0745872 6930767 

P5A3 FP 0745898 6930760 

Fonte: Elaborado pela Autora. Legenda: LSPP – limite superior do pós-praia, PP – pós-praia, FP – face praial. 

 

5.2.3 Obtenção dos parâmetros oceanográficos 

 

A metodologia proposta por Melo Filho (1991) foi utilizada para a obtenção de dados 

oceanográficos. A velocidade e sentido da corrente litorânea foi mensurada com auxílio de um 

corpo flutuante (garrafa de deriva), enquanto a altura de onda, período de onda e tipo de 

arrebentação foram estimados a partir de observações visuais em cada perfil. Os dados de altura 

de maré foram obtidos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) – Marinha do Brasil 

para o Porto de Florianópolis e os dados de vento foram obtidos através de modelo do banco de 

dados fornecido pelo site old.windguru.cz.  
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5.3 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

As análises granulométricas das 195 amostras de sedimentos superficiais dos três setores 

morfológicos dos cinco perfis praiais foram realizadas no Laboratório de Sedimentologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em base à técnicas tradicionais envolvendo a lavagem, 

secagem em estufa com temperaturas de 60°C, quarteamento com uso de quarteador tipo Jones, 

seguido de queima de carbonatos utilizando-se ácido clorídrico 36,6%, nova lavagem para 

remoção do ácido e secagem em estufa à 60°C. Posteriormente foi realizada a peneiração com 

uso de peneiras em intervalo de ¼ de ϕ. 

 

5.4 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

O processamento dos dados foi efetivado a partir da obtenção de informações obtidas 

no trabalho de campo e análise laboratorial. Os dados brutos referentes às leituras topográficas 

foram planilhadas e tratadas com o software Excel™ para gerar gráficos dos perfis topográficos 

para determinação do volume, assim como a largura média da praia, índice de mobilidade do 

pós-praia, e coeficiente de variação da linha de costa. 

Os dados granulométricos obtidos após o peneiramento também foram planilhados com 

auxílio do software Excel™ e posteriormente inseridos no software Sysgran 3.0™, 

desenvolvido por Camargo (2006), para se chegar aos parâmetros estatísticos propostos por 

Folk e Ward (1957), que inclui informações de média, desvio padrão, assimetria e curtose. A 

análise granulométrica foi realizada de acordo com a escala de distribuição de Wentworth 

(1922). Utilizando os parâmetros granulométricos foram elaborados mapas texturais e de 

composição com o objetivo de relacionar as variáveis com o padrão de transporte que será 

inferido pela análise dos dados oceanográficos. 

Os dados oceanográficos coletados em campo possibilitaram a aplicação do modelo de 

Wright e Short (1984) de forma quantitativa, pelo cálculo do parâmetro adimensional ômega, 

declividade da face praial e velocidade de sedimentação das partículas sedimentares. 

A relação entre os dados topográficos e granulométricos possibilitou uma análise da 

evolução morfológica e textural da praia da Armação.  
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos por esta pesquisa estão separados neste capítulo em morfologia 

e variação do estoque sedimentar por perfil praial, mineralogia, granulometria transversal e 

longitudinal, as observações costeiras e oceanográficas estão subdivididas em amplitude de 

maré, ondas, ventos, deriva litorânea, largura de praia, declividade da face praial, classificação 

morfodinâmica e mobilidade do perfil praial.  

  

6.1.1 Morfologia e variação do estoque sedimentar 

 

Os dados referentes à morfologia e variação do estoque sedimentar foram obtidos 

através dos dados das coletas de campo e posteriores análises. Os resultados estão 

individualizados por perfil monitorado.  

 

6.1.1.1 Setor Sul (Perfil 1) 

 

Por ser uma praia de enseada tendo como promontório, ao sul, a ilha dos Campanhas, 

a praia da Armação possui uma zona de sombra que protege o setor sul das ondulações, 

manteve-se quase estável durante as 13 campanhas realizadas, como mostra a Figura 15. No 

entanto o gráfico de volume (Figura 16) mostra que durante a campanha 5 houve uma 

diminuição na quantidade de areia na porção subaérea da praia, causada pelo ciclone 

extratropical que ocorreu uma semana antes da realização do trabalho de campo de maio. Ao 

final das 13 campanhas de campo o volume acumulado mostra que o resultante foi positivo, 

apresentando um pequeno aumento em sua porção subaérea. 
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Figura 15 - Perfil de praia do setor Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 16 - Volume de sedimentos da porção subaérea do setor Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.1.2 Setor Centro-Sul (Perfil 2) 

 

O perfil de praia do setor Centro-sul mostra que a evolução da porção subaérea da 

praia foi negativa. A campanha 1, realizada em janeiro, apresentou efeitos do evento climático 

que ocasionou a construção do enrocamento de 2017 no setor Norte, sendo possível que parte 

deste sedimento tenha, por efeito corrente litorânea, estacionado na porção da face praial deste 

setor.  

Da campanha 7 até a campanha 13 houve erosão da face praial e parte do pós-praia, 

sem ocorrência de um padrão estável, como mostrado na Figura 17. A Figura 18 mostra que o 

volume de sedimentos da porção subaérea da praia diminuiu gradativamente. Os volumes 

acumulado e líquido definem que o saldo final de sedimento na praia foi negativo por causa da 

erosão crescente que houve no final do inverno e no início da primavera.   
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Figura 17 - Perfil praial do setor Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 18 - Volume de sedimentos da porção subaérea do setor Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.1.3 Setor Central (Perfil 3) 

 

O setor Central da praia possui um perfil instável, como mostra a Figura 19, no entanto, 

este setor não foi afetado pelo ciclone extratropical ocorrido antes de realização da campanha 

5 (Figura 20), inclusive com aumento do volume líquido de sedimentos nesta campanha. O 

volume acumulado mostra que a praia apresenta declínio de sedimentos em sua porção 

subaérea. 
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Figura 19 - Perfil praial do setor Central 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 20 - Volume de sedimentos da porção subaérea do setor Central 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.1.4 Setor Centro-Norte (Perfil 4) 

 

O setor Centro-norte é uma área sensível da praia, respondendo de forma extrema aos 

eventos climáticos, apresentando uma oscilação entre erosão e acresção (Figura 21). Essa 

oscilação forte e contínua da porção subaérea durante as 13 campanhas resultou em um saldo 

quase neutro de sedimento na praia (Figura 22). Mesmo que tenha apresentado uma pequena 

recuperação. Ao final  das campanhas foi observado que a praia está em lenta progradação, com 

adição mínima de sedimentos.   
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Figura 21 - Perfil praial do setor Centro- norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 22 - Volume de sedimentos da porção subaérea do setor Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.1.5 Setor Norte (Perfil 5) 

 

A largura de praia no setor Norte vem se recuperando rapidamente desde o evento que 

ocasionou a construção do enrocamento em dezembro de 2017 (Figura 23). O gráfico de volume  

mostra o aumento na quantidade de sedimentos e o volume acumulado mostra que, ao final das 

13 campanhas realizadas, a praia teve um aumento considerável em sua porção subaérea, 
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mesmo durante o inverno, estação que apresenta maior número de frentes frias que ocasionam 

ventos mais intensos que o normal anual (Figura 24).  

 
Figura 23 - Perfil de praia do setor Norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 24 - Volume de sedimentos da porção subaérea do setor Norte  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.2 Mineralogia  

 

A mineralogia do arco praial da Armação apresenta pequenas quantidades de minerais 

pesados no setor Sul, junto à areia fina, ocorre em todo o perfil. O demais setores não possuem 

depósitos de minerais pesados.  

As cores predominantes para cada setor, obtidas através da utilização de Collor Chart, 

foram: setor Sul: cor light olive gray, código 5Y6/1. Setor Centro-sul: cor pale yellowish brown, 
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código 10YR6/2. Setor Central: cor moderate yellowish brown, código 10YR5/4. Setor Centro-

norte: cor dark yellowish brow, código 10YR4/2. Setor Norte: cor pale yellowish brown, código 

10YR6/2.  

Há presença de biodetritos e bioclastos em todas as amostras coletadas e vestígios de 

vegetação, normalmente associados ao limite superior do pós-praia, eventualmente posturas de 

invertebrados foram encontrados junto aos pontos de coleta do sedimento arenoso superficial.  

 

6.1.3 Granulometria 

 

A análise granulométrica das 195 amostras coletadas no limite superior do pós-praia, 

pós-praia e face praial mostra predominância de areia fina no ponto perfil 1 (setor Sul) e areia 

média a muito grossa nos demais pontos de coleta, com ocorrência de cascalho em algumas 

amostras, chegando a 4% de cascalho no setor Centro-sul e a 10% no setor Norte.  

 

6.1.3.1 Variação granulométrica transversal 

 

A granulometria das 195 amostras, sendo 39 amostras por setor, estas amostras foram 

analisadas com base nos dados estatísticos de média, mediana, assimetria e curtose. Os dados 

obtidos pelas das análises referente às amostras coletadas em cada perfil do arco praial 

referentes à variação transversal são apresentados nos Apêndices A a E.  

 

6.1.3.1.1 Setor Sul (Perfil 1) 

 

Os sedimentos coletados no perfil 1 (Apêndice A) apresentam uma média de 2,59ϕ, 

com um desvio padrão médio de 0,29ϕ, classificando as amostras como areia fina, com uma 

pequena porcentagem de cascalho ocasionalmente, com valores inferiores a 2%, a porcentagem 

média de presença de cascalho nas amostras foi baixa, apenas 0,23%. Tanto o limite superior 

do pós-praia quanto o pós praia apresentaram sedimentos finos (Figuras 25 e 26), mas a face 

praial também apresentou uma pequena quantidade de areia média (Figura 27). 

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre bem selecionado em 61,5% 

das amostras, muito bem selecionado em 20,5% das amostras, pobremente selecionado em 

10,2% das amostras e moderadamente selecionado em 7,8% das amostras. 
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A assimetria apresentou uma variação de -0,67 a 0,16; com predominância da classe 

negativa em 46,2% das amostras, seguida da classe aproximadamente simétrica em 33,3% das 

amostras, classe muito negativa em 12,8% das amostras e classe positiva em 7,7% das amostras.  

O valor médio da curtose foi de 1,37; com predominância da classe leptocúrtica em 

61,5% das amostras, seguida da classe muito leptocúrtica em 25,6% das amostras,  classes 

mesocúrtica e platicúrtica, ambas em 5,1% das amostras cada e  muito platicúrtica em 2,7% das 

amostras.  

Em resumo, este perfil é constituído por sedimentos arenosos finos bem selecionados, 

com predominância platicúrtica e assimetria negativa.  

 
Figura 25 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para limite superior do pós-praia do setor 

Sul. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 26 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para pós-praia do setor Sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 27 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a  face praial do setor Sul 

 
Fonte: elaborado pela autora.  

 

6.1.3.1.2 Setor Centro-Sul (Perfil 2) 

 

Os sedimentos coletados no perfil 2 (Apêndice B) apresentam uma média de 0,03ϕ, 

com um desvio padrão de 0,36ϕ, classificando as amostras como areia muito grossa (61,5% das 

amostras) e areia grossa (38,5% das amostras), porcentagem de cascalho com valores inferiores 

à 15% e média de 2% de cascalho. O cascalho ocorre em 87,6% das amostras. O limite superior 

do pós-praia apresenta uma predominância de areia muito grossa (Figura 28), enquanto o pós-

praia e a face praial também apresentaram ocorrência de areia grossa (Figuras 29 e 30). 

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre bem selecionado em 46,2% 

das amostras, moderadamente selecionado em 28,2% das amostras, muito bem selecionado em 

15,4% das amostras e pobremente selecionado em 10,2% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,29 a 0,76; com predominância da classe 

aproximadamente simétrica em 35,9% das amostras, seguida das classes muito positiva e 

positiva  em 25,6% das amostras cada uma e classe negativa em 12,9% das amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,07, com predominância da classe leptocúrtica em 

33,3% das amostras, seguida da classe platicúrtica em 25,6% das amostras, classe mesocúrtica 

em 23,1% das amostras, classe muito platicúrtica em 10,3% das amostras e classe muito 

leptocúrtica em 7,7% das amostras.  

Em resumo, este perfil é constituído por sedimentos arenosos muito grossos, 

geralmente bem selecionados, ocorrendo predominância leptocúrtica e assimetria 

aproximadamente simétrica.  
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Figura 28 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o limite superior do pós praia do setor 

Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
Figura 29 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o pós-praia do setor Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 30 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a face praial do setor Centro-sul 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.3.1.3 Setor Central (Perfil 3) 

 

Os sedimentos coletados no perfil 3 (Apêndice C) apresentam uma média de 0,19ϕ, 

com um desvio padrão de 0,33ϕ, classificando as amostras como areia grossa (69,2%), muito 
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grossa (28,2%) e areia média (2,6%), com uma porcentagem de cascalho média de 1,42%, com 

valores máximos de 8%. O cascalho ocorre em 87,2% das amostras.  

O limite superior do pós-praia apresenta um predomínio de areia muito grossa e areia 

grossa (Figura 31), o pós-praia tem predomínio de areia grossa, seguido de areia muito grossa 

(Figura 32), enquanto a face praial apresenta predomínio de areia grossa e areias muito grossa 

e média na mesma proporção (Figura 33).  

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre moderadamente selecionado 

em 46,2% das amostras, bem selecionado em 38,5% das amostras, muito bem selecionado em 

10,2% das amostras e pobremente selecionado em 5,1% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,27 a 0,59; com predominância da classe 

negativa em 43,6% das amostras, seguida da classe aproximadamente simétrica em 28,2% das 

amostras, classe positiva em 15,4% das amostras e classe muito positiva em 12,8% das 

amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,15; com predominância da classe leptocúrtica em 

41% das amostras, seguida da classe mesocúrtica em 28,2% das amostras, classe muito 

platicúrtica em 12,8% das amostras, classe platicúrtica em 10,3% das amostras e classe muito 

leptocúrtica em 7,7% das amostras.  

Em resumo, este perfil é constituído por sedimentos arenosos grossos, geralmente 

moderadamente selecionados, muito grossos e, raramente, por sedimentos arenosos médios, 

com predominância leptocúrtica e assimetria negativa. 

 
Figura 31 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o limite superior do pós-praia do setor 

Central 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 32 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o pós-praia do setor Central 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 33 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a face praial do setor Central. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.3.1.4 Setor Centro-Norte (Perfil 4) 

 

Os sedimentos coletados no perfil 4 (Apêndice D) apresentam uma média de 0,35ϕ, 

com um desvio padrão de 0,33ϕ, classificando as amostras como areia grossa (87,2%), areia 

muito grossa (7,7%) e areia média (5,1%), com uma porcentagem média de cascalho de 0,67%, 

com valor máximo de 6,34%. O cascalho ocorre em 74,4% das amostras. O limite superior do 

pós-praia e o pós-praia apresentam predominância de areia grossa, seguida de areia muito 

grossa e média nas mesmas proporções (Figura 34 e 35), enquanto a face praial apresenta 

predominância de areia grossa seguida de areia muito grossa (Figura 36). O selecionamento dos 

sedimentos deste setor variou entre moderadamente selecionada em 48,8% das amostras, bem 

selecionado em 41% das amostras,  muito bem selecionado e pobremente selecionado com 

5,1% das amostras cada.  

A assimetria apresentou uma variação de -0,24 a 0,37; com predominância da classe 

positiva em 35,9% das amostras, seguida da classe negativa em 28,2% das amostras, classe 
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aproximadamente simétrica em 25,6% das amostras, classe muito positiva em 7,7% das 

amostras e muito negativa em 2,6% das amostras.  

O valor médio da curtose foi de 1,2; com predominância da classe leptocúrtica em 

61,6% das amostras, seguida da classe mesocúrtica em 25,6% das amostras, classe muito 

leptocúrtica em 7,7% das amostras e classe platicúrtica em 5,1% das amostras.  

Em resumo, este perfil é constituído, principalmente, por sedimentos arenosos grossos, 

geralmente moderadamente selecionados, com predominância leptocúrtica e assimetria 

positiva.  

 

Figura 34 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o limite superior do pós-praia do setor 

Centro-norte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Figura 35 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o pós-praia do setor Centro-norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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Figura 36 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a face praial do setor Centro-norte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.3.1.5 Setor Norte (Perfil 5) 

 

Os sedimentos coletados no perfil 5 (Apêndice E) apresentam uma média de 0,55ϕ, 

com um desvio padrão de 0,44ϕ, classificando as amostras como areia grossa (82% das 

amostras), areia muito grossa (10,3% das amostras) e areia média (7,7% das amostras), com 

uma porcentagem média de cascalho de 0,73% nas amostras, com valores máximos de 10,46%, 

sendo a média de 0,77%. O cascalho ocorre em 50% das amostras. O limite superior do pós-

praia apresenta predominância de areia grossa, seguida de areia média (Figura 37),  o pós-praia 

apresenta predominância de areia grossa, seguida de areia média (Figura 38), enquanto a face 

praial apresenta predominância de areia grossa, seguida de areia muito grossa e de areia média 

(Figura 39).  

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre moderadamente selecionado 

em 66,7% das amostras, bem selecionado em 28,2% das amostras e muito bem selecionado em 

5,1% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,21 a 0,33; com predominância da classe 

positiva em 51,3% das amostras, seguida da classe aproximadamente simétrica em 33,3% 

amostras, classe negativa em 10,3% das amostras e classe muito positiva em 5,1% das amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,06; com predominância das classes mesocúrtica, 

leptocúrtica e platicúrtica em 30,8% das amostras cada classe, seguida da classe muito 

leptocúrtica em 5,1% das amostras e da classe muito platicúrtica em 2,5% das amostras.  

Em resumo, este perfil é constituído, principalmente, por sedimentos arenosos grossos 

moderadamente selecionados, com predominância mesocúrtica, leptocúrtica e platicúrtica 

igualmente e assimetria positiva.  
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Figura 37 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o limite superior do pós-praia do setor 

Norte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
Figura 38 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o pós-praia do setor Norte 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
Figura 39 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a face praial do setor Norte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.1.3.2 Variação granulométrica longitudinal  

 

A granulometria das 195 amostras de sedimento, sendo 65 amostras por cada setor 

morfológico, foram analisadas com base nos dados estatísticos de média, desvio padrão, 

assimetria e curtose. Os dados obtidos das análises referentes às amostras coletadas em cada 

setor morfológico do arco praial referentes à variação granulométrica longitudinal são 

apresentados nos apêndices F a H.  

 

6.1.3.2.1 Limite superior do pós praia (LSPP) 

 

Os sedimentos coletados no limite superior pós-praia (Apêndice F) apresentam uma 

média de 0,78ϕ, com um desvio padrão de 1,03ϕ (Figura 40), areia variando entre areia fina 

(20% das amostras), areia média (6,2% das amostras), areia grossa (43% das amostras) e areia 

muito grossa (30,8% das amostras), com porcentagem média de cascalho de 1,29% nas 

amostras, com valores máximos de 8,1%. O cascalho ocorre em 75,4% das amostras. 

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre moderadamente selecionado 

em 52,3% das amostras, bem selecionado em 41,6% das amostras, pobremente selecionado em 

4,6% das amostras e muito bem selecionado em 1,5% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,16 a 0,37; com predominância das classes 

positiva e aproximadamente simétrica em 35,4% das amostras cada classe, seguida da classe 

negativa com 21,5% amostras, classe muito positiva em 6,2% das amostras e classe muito 

negativa em 1,5% das amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,12; com predominância da classe leptocúrtica em 

43,1% das amostras, seguida da classe mesocúrtica em 26,6% das amostras, classe platicúrtica 

em 18% das amostras, classe muito leptocúrtica em 7,7% das amostras e classe muito 

platicúrtica em 4,6% das amostras.  

Em resumo, o arco deste setor é constituído predominantemente por sedimentos 

arenosos finos ao sul, sedimentos arenosos grossos e muito grossos nos setores centrais e 

sedimentos arenosos médios e grossos no setor Norte, geralmente moderamente selecionados, 

com predominância leptocúrtica, assimetria positiva e aproximadamente simétrica.  
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Figura 40 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o limite superior do pós-praia 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.3.2.2 Pós praia (PP) 

 

Os sedimentos coletados no pós-praia (Apêndice G) apresentam uma média de 0,70ϕ, 

com um desvio padrão de 1,03ϕ (Figura 41), areia variando entre areia fina (20% das amostras), 

areia média (1,5%), areia grossa (58,5%) e areia muito grossa (20%), com uma porcentagem 

média de cascalho de 1,16% nas amostras, com valores máximos de 14,36%. O cascalho ocorre 

em 66,15% das amostras. 

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre bem selecionado em 44,6% 

das amostras, moderadamente selecionado em 40% das amostras, muito bem selecionado em 

13,9% das amostras e pobremente selecionado em 1,5% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,44 a 0,77; com predominância das classes 

aproximadamente simétrica e negativa em 29,2% das amostras cada classe, seguida da classe 

positiva com 27,8% amostras, classe muito positiva em 12,3% das amostras e classe muito 

negativa em 1,5% das amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,2; com predominância da classe leptocúrtica em 

52,3% das amostras, seguida da classe mesocúrtica em 21,6% das amostras, da classe muito 

leptocúrtica em 13,8% das amostras, classe platicúrtica em 7,7% das amostras e da classe muito 

platicúrtica em 4,6% das amostras.  

Em resumo, o arco deste setor é constituído predominantemente por sedimentos 

arenosos finos ao sul, sedimentos arenosos grossos e muito grossos nos setores centrais e 
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sedimentos arenosos médios e grossos no setor Norte, geralmente bem selecionados, com 

predominância leptocúrtica, assimetria aproximadamente simétrica e negativa. 

 

Figura 41 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para o pós-praia 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.3.2.3 Face praial (FP) 

 

Os sedimentos coletados na face praial (Apêndice H) apresentam uma média de 0,75ϕ, 

com um desvio padrão de 0,97ϕ (Figura 42), variando entre areia fina (16,9% das amostras), 

areia média (6,2%), areia grossa (63,1%) e areia muito grossa (13,8%), com uma porcentagem 

média de cascalho de 0,6% nas amostras, com valores máximos de 6,16%. O cascalho ocorre 

em 63,1% das amostras. 

O selecionamento dos sedimentos deste setor variou entre bem selecionado em 40% 

das amostras, moderadamente selecionado em 29,% das amostras, muito bem selecionado em 

18,5% das amostras e pobremente selecionado em 12,3% das amostras. 

A assimetria apresentou uma variação de -0,58 a 0,67; com predominância da classe 

negativa em 33,8% das amostras, seguida da classe aproximadamente simétrica em 27,8% 

amostras, classe positiva em 20% das amostras, classe muito positiva em 13,8% das amostras 

e classe muito negativa em 4,6% das amostras. 

O valor médio da curtose foi de 1,19; com predominância da classe leptocúrtica em 

41,5% das amostras, seguida das classes mesocúrtica e platicúrtica em 20% das amostras cada 

classe, classe muito leptocúrtica em 12,3% das amostras e classe muito platicúrtica em 6,2% 

das amostras.  
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Em resumo, o arco deste setor é constituído predominantemente por sedimentos  

arenosos finos ao sul, sedimentos arenosos grossos e muito grossos nos setores centrais e 

sedimentos arenosos médios e grossos no setor Norte, geralmente bem selecionados, com 

predominância leptocúrtica e assimetria negativa. 

 

Figura 42 - Histograma de frequência do diâmetro do sedimento (ϕ) para a face praial 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.4 Observações costeiras e parâmetros oceanográficos 

 

Os parâmetros oceanográficos coletados e as observações costeiras realizadas durante as 13 

campanhas de monitoramento abrangeram amplitude de maré, ondas, ventos, deriva litorânea, 

largura de praia e declividade da face praial para cada setor. 

 

6.1.4.1 Amplitude de maré 

 

Os dados de amplitude de maré foram obtidos a partir das tábuas de maré 

disponibilizadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil para o porto 

de Florianópolis e estão apresentados na Tabela 9 relacionados com a fase da Lua e estação do 

ano. 

A média anual da amplitude de maré foi de 0,4m, no entanto, a amplitude não se 

apresentou regular durante as campanhas. Em cinco das 13 campanhas houve maré de sizígia 
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com fase da Lua Nova, mas os maiores valores de amplitude de maré ocorreram durante as 

coletas com fase Crescente e Minguante.  

 

Tabela 9 - Tábua de maré para o porto de Florianópolis 

Coleta Data Amplitude (m) Fase da Lua Estação do ano 

1 21/01/2018 0,4 Crescente Verão 

2 24/02/2018 0,8 Crescente Verão 

3 30/03/2018 0,4 Crescente Outono 

4 21/04/2018 0,4 Nova Outono 

5 26/05/2018 0,4 Crescente Outono 

6 17/06/2018 0,3 Nova Outono 

7 14/07/2018 0,1 Nova Inverno 

8 25/08/2018 0 Crescente Inverno 

9 21/09/2018 0,1 Crescente Inverno 

10 04/11/2018 0,3 Nova Primavera 

11 08/12/2018 0,6 Nova Primavera 

12 29/12/2018 0,8 Minguante Verão 

13 02/02/2019 0,4 Minguante Verão 

Média -- 0,4 --  

Fonte: Adaptado da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) – Marinha do Brasil.  

 

6.1.4.2 Ondas 

 

Os dados de altura e  período de onda foram obtidos a partir de observação durante as 

13 campanhas de monitoramento, individualmente para cada setor da praia. A Tabela 10 

apresenta os dados obtidos em cada setor e as respectiva médias, além das estações do ano de 

cada coleta. A média da altura de onda aumentou gradativamente de Sul para Norte no arco 

praial, indo de 0,2m no setor Sul para 0,7m no setor Norte.  

O tipo de arrebentação definido para o setor Sul foi deslizante e os demais setores a 

arrebentação foi definida como quebra ascendente ou colapsante. 

Os dados de período médio de onda apresentaram valor de 8,3s para o setor Sul e 7,9s 

para o setor Norte, no entanto, nota-se que durante os meses de verão e outono os dados de 

período de onda geralmente foram maiores do que os dados dos meses de inverno e primavera 

(Tabela 11).  
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Tabela 10 - Dados de altura de onda (m) na praia da Armação  

Campanha Setor Sul (P1) 
Setor Centro-

sul (P2) 

Setor Central 

(3) 

Setor Centro-

norte (P4) 

Setor Norte 

(P5) 

Estação do 

ano 

1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 Verão 

2 0,3 0,5 0,5 0,6 1,1 Verão 

3 0,3 0,5 1,1 0,4 0,8 Outono 

4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 Outono 

5 0,2 0,5 0,6 0,8 0,8 Outono 

6 0,3 0,6 1,0 0,7 0,7 Outono 

7 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 Inverno 

8 0,3 0,6 0,7 0,7 0,9 Inverno 

9 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 Inverno 

10 0,2 0,5 0,6 0,6 1,1 Primavera 

11 0,3 0,7 0,9 1,3 1,6 Primavera 

12 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 Verão 

13 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 Verão 

Média 0,2 0,5 0,6 0,6 0,7 -- 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tabela 11 - Dados de período de onda para a praia da Armação  

Campanha 
Setor Sul 

(P1) 

Setor Centro-sul 

(P2) 

Setor 

Central (3) 

Setor Centro-norte 

(P4) 

Setor Norte 

(P5) 

Estação do 

ano 

1 7,3 5,5 5,5 6,5 7,1 Verão 

2 10,2 11,5 12,7 6,8 7,8 Verão 

3 9,7 8,4 8,2 7,3 9,5 Outono 

4 7,4 7,7 8,6 11,4 7,0 Outono 

5 10,2 6,3 6,0 6,0 6,8 Outono 

6 10,8 8,9 13,4 13,0 12,0 Outono 

7 8,0 9,4 5,2 9,1 5,2 Inverno 

8 6,2 6,8 6,4 7,7 11,5 Inverno 

9 8,0 7,7 6,9 6,6 7,5 Inverno 

10 8,8 8,5 5,6 4,6 7,0 Primavera 

11 7,5 8,4 10,3 7,5 6,1 Primavera 

12 6,0 6,6 4,6 5,8 6,6 Verão 

13 8,2 6,7 6,5 6,9 6,8 Verão 

Média 8,3 7,9 8,3 7,6 7,8 -- 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

6.1.4.3 Ventos 

 

Os dados de velocidade em  km/h e direção do vento foram obtidos do banco de dados 

do site old.windguru.cz e estão descritos na Tabela 12.  

A maior velocidade obtida pelos dados é de 20km/h, caracterizada pela escala de 

Beaufort como brisa moderada e com ondulação predominante de 1m e carneiros frequentes.  
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A velocidade média dos ventos incidentes foi de 13,5km/h, não houve uma incidência 

predominante de direção do vento. 

 

Tabela 12 - Dados de ventos no dia de cada campanha de coleta de dados 

Campanha Data Velocidade (km/h) Direção Estação do ano 

1 21/01/2018 15 NNE Verão 

2 24/02/2018 10 E Verão 

3 30/03/2018 10 NNE Outono 

4 21/04/2018 13 NNO Outono 

5 26/05/2018 10 N Outono 

6 17/06/2018 13 S Outono 

7 14/07/2018 14 NNO Inverno 

8 25/08/2018 13 W Inverno 

9 21/09/2018 6 E Inverno 

10 04/11/2018 18 SSE Primavera 

11 08/12/2018 19 SSW Primavera 

12 29/12/2018 20 NE Verão 

13 02/02/2019 14 NNW Verão 

Média -- 13,5 -- -- 

Fonte – Adaptado do banco de dados do site old.windguru.cz  

 

6.1.4.4 Deriva litorânea  

 

Os dados de corrente litorânea coletados em cada campanha, individualmente para 

cada setor, são mostrados na Tabela 13.  

A velocidade da corrente aumentou gradualmente de sul para norte, sendo a média de 

0,03m/s no setor Sul e 0,31m/s no setor Norte.  

Os setores Sul, Central, Centro-norte e Norte apresentaram sazonalidade nas direções 

da corrente litorânea. O setor Sul com predominância de corrente para leste durante o verão e 

corrente para oeste durante a primavera, outono e inverno. O setor Central com predominância 

de corrente para sul durante o verão e inverno e predominância de corrente para o norte durante 

o outono e primavera. O setor Centro-norte com predominância de corrente para sul durante o 

verão, outono e inverno e predominância de corrente para norte durante a primavera. O setor 

Norte com predominância de corrente para norte durante a primavera e o outono e 

predominância de corrente para sul durante o inverno e igual predominância entre correntes 

para sul e norte durante o verão.  
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Tabela 13 - Dados de deriva litorânea (m/s) para a praia da Armação 

Campanha 

Setor 

Sul 

(P1) 

Sentido 

(P1) 

Setor 

Centro-

sul (P2) 

Sentido 

(P2) 

Setor 

Central 

(3) 

Sentido 

(P3) 

Setor 

Centro-

norte (P4) 

Sentido 

(P4) 

Setor 

Norte 

(P5) 

Sentido 

(P5) 

1 0,012 Leste 0,18 Norte 0,13 Sul 0,4 Sul 0,4 Sul 

2 0,024 Leste 0,08 Norte 0,3 Norte 0,35 Norte 0,91 Norte 

3 0,02 Oeste 0,16 Norte 0,09 Sul 0,6 Sul 0,3 Norte 

4 0,02 Leste 0,23 Sul 0,1 Sul 0,02 Sul 0,3 Norte 

5 0,03 Oeste 0 Sul 0,08 Sul 0,02 Sul 0,05 Norte 

6 0,03 Oeste 0,16 Norte 0,5 Norte 0,4 Norte 0,16 Norte 

7 0,008 Oeste 0,19 Sul 0,05 Sul 0,09 Sul 0,22 Norte 

8 0,03 Oeste 0,31 Norte 0,37 Sul 0,32 Sul 0,4 Sul 

9 0,05 Oeste 0,05 Norte 0,13 Sul 0,07 Sul 0,3 Sul 

10 0,02 Oeste 0,07 Norte 0,02 Norte 0,09 Norte 0,4 Norte 

11 0,04 Oeste 0,08 Norte 0,04 Norte 0,5 Norte 0,5 Norte 

12 0,008 Leste 0,2 Norte 0,03 Sul 0,03 Norte 0,02 Sul 

13 0,04 Leste 0,1 Sul 0,04 Sul 0 Sul 0,03 Sul 

Média 0,03 -- 0,14 -- 0,14 -- 0,22 -- 0,31 -- 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

6.1.4.5   Largura de praia  

 

Não foi identificada uma sazonalidade significativa entre os dados de largura de praia, 

no entanto, o arco praial de Armação responde ao clima. Os dados de largura de praia são 

mostrados na Tabela 14.  

Durante os meses de inverno e primavera houve uma tendência à menores valores de 

largura de praia, enquanto entre os meses de verão e outono houve tendência a maiores valores 

de largura de praia.  

 

Tabela 14 – Largura de praia do arco praial da Armação  

Campanha 
Setor Sul 

(P1) 

Setor Centro-

sul (P2) 

Setor 

Central (P3) 

Setor Centro-

norte (P4) 

Setor Norte 

(P5) 

Estação do 

ano 

1 47,86 42,44 28,95 36,26 45,46 Verão 

2 47,60 59,30 39,60 38,60 59,80 Verão 

3 42,60 54,80 38,20 30,10 68,30 Outono 

4 47,00 54,40 37,30 28,57 70,30 Outono 

5 44,10 55,60 38,30 22,00 68,40 Outono 

6 44,20 53,10 36,60 24,10 73,30 Outono 

7 41,70 50,40 41,30 27,00 81,20 Inverno 

8 46,40 41,30 28,90 28,00 73,00 Inverno 

9 21,14 40,10 31,55 30,55 62,10 Inverno 

10 47,70 37,40 27,90 23,70 72,20 Primavera 

11 30,65 28,30 23,30 26,90 51,20 Primavera 

12 43,20 38,20 31,10 30,90 65,30 Verão 

13 42,55 39,60 31,00 36,25 62,90 Verão 

Média 42,05 45,76 33,38 29,46 65,65 -- 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.1.4.6 Declividade da face praial  

 

A declividade da face praial está associada com o tamanho médio do sedimento. Os 

dados de declividade da face praial são mostrados na Tabela 6. 

O setor Sul possui predominância de areias finas e menor média de declividade, os 

setores Centro-sul, Central e Centro-norte possuem areias grossas e muito grossas associadas 

às maiores médias de declividade, enquanto o setor Norte possui areias médias e grossas e está 

associado à uma média de declividade ligeiramente menor que os setores centrais.  

Não foi possível identificar uma sazonalidade relacionada aos dados de declividade da 

face praial. 

 

Tabela 15 - Declividade da face praial da praia da Armação 

Campanha 
Setor Sul 

(P1) 

Setor Centro-

sul 

(P2) 

Setor Central 

(P3) 

Setor Centro-

norte (P4) 

Setor Norte 

(P5) 

Estação do 

ano 

1 3 9 8 11 8 Verão 

2 4 10 11 9 6 Verão 

3 3 10 8 15 8 Outono 

4 3 12 11 10 9 Outono 

5 4 10 12 8 6 Outono 

6 4 10 6 6 7 Outono 

7 4 7 8 9 9 Inverno 

8 3 10 9 6 6 Inverno 

9 2 8 7 8 14 Inverno 

10 4 10 6 7 14 Primavera 

11 2 8 10 9 7 Primavera 

12 5 12 10 6 7 Verão 

13 5 12 11 12,5 12 Verão 

Média 3,5 9,8 9,0 9,0 8,7 -- 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.5 Classificação morfodinâmica 

 

A Tabela 16 mostra os resultados do parâmetro Ômega. No setor Sul (P1) a média do 

parâmetro ômega foi de 1,6; caracterizando um ambiente intermediário (terraço de baixa-mar), 

com presença de areia fina. Neste perfil, durante as campanhas 5, 7 e 13, o valor do parâmetro 

Ômega foi abaixo da média, em função de ocorrência de ventos fortes, em especial antes da 

campanha 5, pela passagem de um ciclone extratropical que ocorreu cerca de 1 semana antes 

deste coleta, modificando a dinâmica da praia para reflectiva, com presença de areia média. Os 

setores Centro-sul, Central, Centro-norte e Norte apresentaram médias do parâmetro ômega de 

0,11; 0,18; 0,2 e 0,34; respectivamente. Durante as 13 campanhas os setores Centro-sul e Norte 
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apresentaram características completamente reflectivas, com exceção do setor Norte durante a 

campanha 11, que apresentou um comportamento intermediário de terraço de baixa-mar.  

 

Tabela 16 - Classificação do parâmetro Ômega de Wright e Short (1984) para a praia da Armação 

Campanha Setor Sul (P1) 
Setor Centro-

sul (P2) 

Setor Central 

(P3) 

Setor Centro-

norte (P4) 

Setor Norte 

(P5) 

1 2,87 0,22 0,25 0,25 0,59 

2 1,74 0,05 0,04 0,24 0,54 

3 1,81 0,10 0,27 0,14 0,29 

4 1,52 0,08 0,12 0,08 0,18 

5 0,51 0,10 0,16 0,32 0,39 

6 1,39 0,10 0,13 0,12 0,14 

7 0,79 0,04 0,13 0,23 0,16 

8 2,73 0,14 0,21 0,31 0,24 

9 1,88 0,11 0,14 0,19 0,26 

10 1,29 0,07 0,16 0,26 0,32 

11 1,83 0,17 0,19 0,28 1,04 

12 1,54 0,18 0,40 0,13 0,17 

13 0,88 0,08 0,11 0,04 0,14 

Média 1,60 0,11 0,18 0,20 0,34 

Fonte – Elaborado pela autora. 

 

6.1.6 Mobilidade do perfil praial 

 

A Tabela 13 mostra as variações totais de erosão total e acresção total de cada perfil 

ao longo das 13 campanhas de monitoramento e o balanço sedimentar resultante.  

Todos os pontos amostrados tiveram grandes variações de volume, mas houve um 

aumento no volume total mobilizado de sul para norte. Durante o monitoramento os setores Sul 

e Central tiveram um pequeno balanço sedimentar, o volume erodido foi semelhante ao volume 

acrescido. Os setores Centro-sul e Centro-norte tiveram um balanço sedimentar negativo, o 

volume acrescido não superou o volume erodido. O setor Norte teve um balanço sedimentar 

positivo, foi o único setor em que houve uma maior deposição de sedimentos.   

Essa mobilidade de sedimentos ao longo do arco praial permitiu a identificação de um 

caráter sazonal dos perfis monitorados. Durante o verão e outono a praia tem uma tendência à 

uma maior deposição de sedimentos, enquanto durante o inverno e primavera a praia tem a 

tendência à erosão da linha de costa devido à ocorrência de sistemas frontais intensos.  
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Tabela 17 - Variação de volume de sedimentos da praia emersa  

Volume de Sedimentos da praia emersa (m³/m) 

Setor Erosão total Acresção total Balanço 

Setor Sul (P1) -19,07 24,49 5,42 

Setor Centro-sul (P2) -42,73 11,96 -30,77 

Setor Central (P3) -54,10 57,70 3,60 

Setor Centro-norte (P4) -54,26 43,39 -10,88 

Setor Norte (P5) -68,27 126,13 57,86 

Total -238,43 263,67 25,24 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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7 DISCUSSÃO 

 

A Tabela 18 mostra uma comparação de parâmetros granulométricos com dados 

secundários.  No setor Sul os valores de ϕ diminuíram, caracterizando um sedimento arenoso 

um pouco mais grosso, no entanto, a praia pode receber impacto de correntes longitudinais do 

sentido geral norte-sul e ondulação de norte. Correntes litorâneas vindas de oeste podem trazer 

sedimentos mais grossos por causa da incidência de ondulações provenientes de ventos de 

sistemas frontais, fazendo com que a areia seja moderadamente ou pobremente selecionada. 

Quando as correntes litorâneas se fortalecem podem causar erosão no setor Sul, levando os 

sedimentos além do promontório ponta dos Campanhas. É um setor com grande quantidade de 

construções, situados no limite superior do pós-praia, área de dunas e vegetação.  

Indo para o setor Centro-sul a praia, com uma energia média de onda, teve uma 

tendência a um aumento dos valores médios de ϕ, com predominância de areia muito grossa. 

Correntes de deriva litorânea e maior energia de onda impedem deposição de sedimentos mais 

finos. Região com predominância de sedimentos arenosos variando entre moderadamente e bem 

selecionados. 

O setor Central, ainda com uma energia média de onda, teve uma tendência a uma 

diminuição dos valores médios de ϕ, o que caracteriza sedimentos arenosos mais grossos. Este 

setor apresenta predominância de areia muito grossa. Região com predominância de sedimentos 

arenosos variando entre moderadamente e bem selecionados. 

O setor Centro-norte já possui uma energia de onda maior, apresentou uma tendência a 

valores médios de ϕ maiores, o que caracteriza sedimentos arenosos ligeiramente mais finos. 

Este setor apresenta predominância de areia grossa. É um setor com predominância de 

sedimentos arenosos variando entre moderadamente e bem selecionados 

Já em direção ao setor Norte, a praia teve um aumento significativo nos valores de ϕ, o 

sedimento tornou-se mais fino. É uma região aberta às ondulações que chegam na costa, sem 

proteção, um local de alta energia de onda, classificada como reflectiva, atualmente com 

ocorrência de grandes cúspides praiais. Os eventos climáticos seguidos que ocasionaram a 

erosão da linha de praia do setor Norte causaram a diminuição visível do estoque sedimentar 

da praia e acarretaram medidas emergenciais para construção de um enrocamento em janeiro 

de 2018. Esta construção pode ter alterado a dinâmica do local e, consequentemente, alterado 
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o tamanho do grão, o que pode ter causado a ocorrência de areia média em proporção próxima 

a de areia muito grossa. Sendo um setor com sedimentos moderadamente selecionados. 

Todos os setores estão passando por uma adaptação morfotextural em virtude da 

construção dos enrocamentos que aumentaram a alteração do balanço sedimentar da praia.   

 
Tabela 18 - Comparação de parâmetros granulométricos com dados secundários 

GRANULOMETRIA Φ 

(AUTOR, ano) 
Setor 

Sul 

Setor  

Centro-sul 

Setor  

Central 

Setor 

Centro-norte 

Setor  

Norte 

(ABREU DE CASTILHOS, 1995) 2,78 -0,25 0,30 0,23 0,19 

Dados desta pesquisa 2,59 0,03 0,19 0,35 0,55 

Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

O arco praial da Armação manteve sua sazonalidade de variação de volume dos 

sedimentos. A praia se mantém respondendo às ocorrências dos sistemas frontais intensos de 

inverno e primavera com tendência à erosão, enquanto ocorre a tendência à deposição durante 

o verão e outono, quando o tempo é mais ameno. A mobilidade do perfil aumenta 

gradativamente de sul para norte, com maiores volumes de sedimentos sendo erodidos e 

acrescidos por causa da maior energia de onda na parte mais exposta da praia (Tabela 19). 

 Os setores Sul e Centro-sul apresentaram valores de erosão maiores do que os obtidos 

pelo estudo de Abreu de Castilhos (1995), no  entanto, nos demais setores os valores de erosão 

foram menores do que os obtidos pela pesquisa comparada.  

Dalbosco (2013) realizou estudos de modelagem na praia da Armação com o intuito 

de verificar se o molhe reconstruído na década de 80, no setor Sul da praia, interfere na dinâmica 

e deriva de sedimentos entre a praia do Matadeiro e o rio Quincas D’água, estes adjacentes ao 

setor Sul da Armação. Os resultados obtidos mostram que havia ocorrência de by passing na 

região por existência de correntes de sul para norte com a ausência do molhe, mostradas pela 

modelagem.  

Como os sistemas de ondas atuantes na região aplicadas pela modelagem formavam  

uma corrente de sul para norte que ganhava força por ser alimentada pelas correntes 

provenientes da praia do Matadeiro e, com o aporte do rio Quincas D’água, provavelmente 

abasteciam o setor sul com sedimentos em períodos de baixa energia de ondas, repondo o 

estoque sedimentar erodido pelas correntes geradas no setor Sul em eventos de alta energia 

((DALBOSCO, 2013).  

A existência do molhe, além das construções realizadas que fixaram a área de dunas, 

colaboraram para a alteração do balanço sedimentar da praia da Armação. 
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Tabela 19 - Variação de volume de sedimentos (m³/m) da praia da Armação durante a amostragem finalizada em 

1993 e 2018 

PONTO DE COLETA / 

PONTO EQUIVALENTE 

1993 2018 

Erosão 

total 

Acresção 

 total 

Balanço 

 sedimentar 

Erosão 

Total 

Acresção 

total 

Balanço 

Sedimentar 

(Setor Sul)  

PONTO 1/ PONTO 1 
-8,57 19,67 2,10 -19,07 24,49 5,42 

(Setor Centro-sul)  

PONTO 2/ PONTO 4 
-11,27 35,21 23,94 -42,73 11,96 -30,77 

(Setor Central)  

PONTO 3/ PONTO 6 
-89,44 72,16 -17,28 -54,10 57,70 3,60 

(Setor Centro-norte)  

PONTO 4/ PONTO 7 
-85,72 85,15 -0,58 -54,26 43,39 -10,88 

(Setor Norte )  

PONTO 5/ PONTO 8 
-174,74 204,41 29,94 -68,27 126,13 57,86 

Total -369,74 416,60 46,86 -238,43 263,67 25,24 

Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

A deriva litorânea do monitoramento atual possui valores médios que variam entre 

0,03m/s e 0,31m/s, enquanto o monitoramento realizado entre 1992 e 1993 obteve valores 

médios de 0,05m/s e 0,66m/s. Ambos gradualmente mais fortes de sul para norte, normalmente 

maiores velocidades de corrente litorânea estão associadas a maiores alturas de ondas e 

declividade praial.  

Utilizou-se os dados de largura de praia medidos em campo fazendo uma média de 

cada ponto para comparação com os dados obtidos por Abreu de Castilhos (1995). 

No setor Sul é possível observar que a ocupação humana no local causou impacto 

quando se estabeleceu, levando a um aumento da erosão da linha de praia durante os 56 anos 

de dados levantados por Abreu de Castilhos (1995), no entanto, atualmente a praia mostra 

aumento da linha de costa que supera o dado de 1938 (Figura 43).  

Todos os perfis mostram recuperação da linha de praia durante o monitoramento 

realizado em 2018, com valores maiores do que os dados obtidos da linha de costa de 1938. No 

entanto, esta é uma praia que responde rapidamente às ocorrências climáticas, como sistemas 

frontais, por não possuir um balanço sedimentar com a área de dunas e por by passing no setor 

Sul. Mesmo que a praia tenha se mantido estável durante o monitoramento de 2018, qualquer 

evento mais energético pode levar a grandes prejuízos por parte dos moradores locais.  
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Figura 43 - Largura de praia em 1938, 1978, 1994 e 2018 na praia da Armação 

 
Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

A declividade da face praial, durante o monitoramento realizado para esta pesquisa, 

apresentou valores menores do que os dados de declividade obtidos pelo monitoramento 

realizado por Abreu de Castilhos (1995). A declividade está associada com a largura de praia e 

o monitoramento realizado anteriormente apresentou pequenas larguras de praia e valores de 

declividade maiores, com valor máximo médio de 22,8°, enquanto o monitoramento realizado 

em 2018 apresentou maiores larguras de praia e declividades menores, com valor máximo 

médio de 9,8° (Tabela 20).  

 

Tabela 20 - Comparação de valores de declividade média (°) da face praial 

PONTO DE COLETA / PONTO EQUIVALENTE 
Declividade  

1994 

Declividade  

2018 

(Setor Sul) PONTO 1/ PONTO 1 9,3 3,5 

(Setor Centro-sul) PONTO 2/ PONTO 4 16,6 9,8 

(Setor Central) PONTO 3/ PONTO 6 19,3 9,0 

(Setor Centro-norte) PONTO 4/ PONTO 7 20,5 9,0 

(Setor Norte) PONTO 5/ PONTO 8 22,8 8,7 

Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

As médias de período e altura de onda médios do atual monitoramento estão com 

valores menores do que os obtidos pelo monitoramento realizado entre 1992 e 1993. O mesmo 

ocorre para o parâmetro ômega. No entanto, mesmo com valores de ômega diferentes, a praia 

se manteve classificada, de acordo com o parâmetro ômega, como intermediária no setor Sul 

(terraço de maré baixa) e reflectiva nos demais pontos (Tabela 21). 



77 

 

 

 

Tabela 21 - Comparação de parâmetro Ômega, período (s) e altura de onda (m) 

PONTO DE COLETA / 

PONTO EQUIVALENTE 

Altura de 

onda (m) 

1994 

Altura de 

onda (m) 

2018 

Período 

de onda (s) 

1994 

Período 

de onda (s) 

2018 

Ômega 

1994 

Ômega 

2018 

(Setor Sul) 

PONTO 1/ PONTO 1 
0,5 0,2 11,9 8,3 2,96 1,6 

(Setor Centro-sul) 

PONTO 2/ PONTO 4 
0,91 0,5 11,50 7,9 0,6 0,1 

(Setor Central) 

PONTO 3/ PONTO 6 
1,01 0,6 11,60 8,3 0,8 0,2 

(Setor Centro-norte) 

PONTO 4/ PONTO 7 
1,04 0,6 11,70 7,6 0,9 0,2 

(Setor Norte) 

PONTO 5/ PONTO 8 

Sem  

dado 
0,7 

Sem  

dado 
7,8 

Sem 

dado 
0,3 

Fonte: Adaptado de Abreu de Castilhos (1995). 

 

Esta pesquisa não teve condições de realizar campanhas de campo na área diretamente 

em frente ao muro de contenção do setor Sul, localizada na coordenada 746145.52mS e 

692798.68mO. Neste local as ondas quebram diretamente nos muros de contenção durante as 

marés altas meteorológicas e astronômicas de sizígia, não possibilitando a deposição de areia 

na praia. A quebra de ondas ocorre diretamente nos muros de contenção e não permite que a 

energia vinda dessa quebra seja dissipada, a energia retorna e leva consigo o sedimento, não 

permitindo deposição, consequentemente ocorre erosão da praia. Os muros de contenção 

construídos estão sobre o que era o pós-praia, enquanto nos demais locais a contenção está 

sobre onde era a área de dunas.  

No caso do setor Norte, popularmente chamado de “caldeirão”, é provável que os 

sedimentos que ali estavam antes dos eventos climáticos que culminaram na construção do 

enrocamento do setor Norte (Figura 45) tenham sido levados por correntes de deriva em direção 

à praia do Morro das Pedras e não podem mais ser contados como depósitos de banco de areia, 

que normalmente retornam à praia em meses de clima calmo. A praia está se recuperando aos 

poucos com sedimentos trazidos até ela pelo banco de areia submerso, por correntes de deriva 

litorânea e por by passing, mantendo um balanço sedimentar local (Figura 46).   
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Figura 44 - Erosão da linha de costa no setor Norte da praia da Armação (outubro de 2017 e janeiro de 2018) 

 
Fonte: Instituto Larus (2018). 

 

Figura 45 - Vista para o sul da linha de costa do setor Norte em janeiro de 2018 

 
Fonte: Guilherme Silveira Nunes (2018) 

 

Figura 46 - Vista para o sul da linha de costa do setor Norte em fevereiro de 2019 

 
Fonte: Autora (2019) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa pesquisa, acredita-se que os objetivos geral e específicos foram 

alcançados, tomando como base a correlação morfológica e sedimentar da praia da Armação 

entre 1993 e 2018 e a evolução da variabilidade da linha de costa entre 1938 e 2018. As 13 

campanhas de coleta de dados mensais contemplaram a análise textural dos sedimentos 

superficiais, a mensuração dos parâmetros oceanográficos e a classificação morfodinâmica dos 

cinco perfis praiais, de acordo com a Escola Australiana de Geomorfologia Costeira. Os dados 

obtidos e processados possibilitaram a verificação da variação granulométrica, o 

comportamento e caracterização da linha de praia entre os anos estudados, a avaliação dos 

impactos dos enrocamentos nos processos morfodinâmicos praiais e a verificação de que a praia 

da Armação ainda mantém o comportamento sazonal entre os anos estudados.  

Os dados de largura de praia obtidos nesta pesquisa foram maiores do que os dados 

obtidos por fotos aéreas de 1938, bem como os dados de declividade da face praial estão 

menores do que durante o monitoramento de 1993.  

Os dados de erosão e acresção mostram um balanço sedimentar positivo ao final das 

13 campanhas. Somente o setor Norte teve uma acresção sedimentar significativa, devido 

provavelmente, aos ciclos de erosão/acresção serem próprios da praia, não relacionado ao novo 

enrocamento de janeiro de 2018.  

O setor Sul, protegido pela presença do promontório da ponta dos Campanhas, possui 

sedimentos arenosos finos, bem selecionados e com quebra de onda deslizante e energia de 

onda baixa. Os setores Centro-sul, Central e Centro-norte possuem sedimentos arenosos grossos 

e muito grossos, com rara ocorrência de areia média. O setor Centro-sul apresenta sedimentos 

bem selecionados, enquanto o setor Central e o setor Centro-norte possuem sedimentos 

moderadamente selecionados, todos com quebra de onda mergulhante e alta energia de onda. 

O setor Norte possui sedimentos arenosos grossos e muito grossos, com ocorrência significativa 

de areia média, são sedimentos moderadamente selecionados. O tipo de quebra de onda do setor 

Norte passou a ser ascendente ou colapsante, pois a ondulação não tem mais uma quebra tão 

abrupta, a onda sobe a face praial e interage com o refluxo das ondas anteriores. A mudança de 

tipo de quebra de onda desse setor, de mergulhante para ascendente pode ser efeito do 

enrocamento recente de janeiro de 2018, que alterou a dinâmica do local.  
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A variação granulométrica longitudinal da praia da Armação vai de sedimentos 

arenosos finos ao sul, grossos e muito grossos nos setores centrais e grossos, muito grossos e 

médios ao norte. Variação típica de uma praia parabólica, com pouca variabilidade morfológica 

e granulométrica considerando pequenas distâncias dentro do arco praial. 

A praia da Armação é classificada como intermediária terraço de maré baixa no setor 

Sul e nos demais setores é classificada como reflectiva, de acordo com os valores apresentados 

pelo parâmetro ômega, mantendo a morfodinâmica observada no monitoramento de 1994.  

A praia possui ciclos de deposição e erosão naturais que podem ser de anos, décadas 

ou mesmo séculos. Grande parte das variações de linha de costa em praias de enseada ocorrem 

nas extremidades, alternadamente, então o próprio ciclo se encarregaria de estabilizar a praia. 

No entanto, a ocupação humana em grande escala na orla da praia fez com que o estoque 

sedimentar subaéreo das dunas seja fixado e, em um evento de alta energia, não possa suprir o 

sistema praial e conter o avanço do mar, alterando o balanço sedimentar. Consequentemente o 

local se torna vulnerável à erosão causada por ocorrência de eventos extremos, mesmo que 

sejam eventos comuns para a ilha de Santa Catarina.  

Os enrocamentos podem ajudar a fixar ainda mais o estoque sedimentar que a duna 

forneceria para a praia durante a ocorrência de eventos extremos, assim como impede que ele 

seja reposto em meses de pouca energia. São obras ineficientes que impactam visualmente o 

ambiente e diminuem a capacidade da praia de manter um balanço sedimentar estável. O único 

modo de manter uma praia com balanço sedimentar saudável é impedir construções adjacentes 

à praia.   

Recomenda-se seguir o monitoramento da praia da Armação para acompanhar a 

evolução do setor Norte, que se encontra em gradual acresção, com mudança de tamanho médio 

de grão que mostra maiores ocorrências de areia média. 

Se faz necessário ressaltar que as praias são áreas protegidas, pertencentes à Marinha 

do Brasil e proibidas de serem ocupadas por lei.  

Políticas de conscientização da população são fundamentais para que se mantenha uma 

boa relação com o ambiente costeiro. A falta de conscientização e negligência de uma política 

de ocupação de zonas costeiras, além da falta de fiscalização e omissão por parte dos órgãos 

ambientais, dão margem para a urbanização de áreas proibidas e aumenta a degradação do meio 

ambiente.  
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APÊNDICE A – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Sul 

 
Quadro Apêndice A - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Sul 

Amostra 
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão 

(ϕ) 

Cla Assimetria Cla Curtose Cla 
% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P1A1 LSPP 2,8 AF 0,37 BS 0,10 P 1,41 LEPT 0,2 99,8 

C1P1A2 PP 2,87 AF 0,33 MBS 0,16 P 1,04 MES 0 100 

C1P1A3 FP 2,75 AF 0,43 BS -0,13 N 1,63 MLEPT 0 100 

C2P1A1 LSPP 2,83 AF 0,36 BS 0,08 AS 1,36 LEPT 0 100 

C2P1A2 PP 2,84 AF 0,33 MBS 0,12 P 1,29 LEPT 0 100 

C2P1A3 FP 2,37 AF 1,02 PS -0,57 MN 1,83 MLEPT 0,6 99,4 

C3P1A1 LSPP 2,82 AF 0,36 BS 0,09 AS 1,44 LEPT 0 100 

C3P1A2 PP 2,66 AF 0,35 BS -0,15 N 1,43 LEPT 0 100 

C3P1A3 FP 2,77 AF 0,34 MBS -0,003 AS 1,48 LEPT 0 100 

C4P1A1 LSPP 2,72 AF 0,40 BS 0,004 AS 1,37 LEPT 0,1 99,9 

C4P1A2 PP 2,65 AF 0,37 BS -0,09 AS 1,30 LEPT 0 100 

C4P1A3 FP 2,69 AF 0,57 MS -0,26 N 2,03 MLEPT 0,1 99,9 

C5P1A1 LSPP 2,62 AF 0,39 BS -0,04 AS 1,17 LEPT 0 100 

C5P1A2 PP 2,81 AF 0,35 MBS 0,08 AS 1,32 LEPT 0 100 

C5P1A3 FP 1,38 AF 1,439 PS -0,48 MN 0,57 MPLAT 1,6 98,4 

C6P1A1 LSPP 2,63 AF 0,37 BS -0,09 AS 1,19 LEPT 0 100 

C6P1A2 PP 2,60 AF 0,42 BS -0,20 N 1,18 LEPT 0 100 

C6P1A3 FP 2,59 AF 0,45 BS -0,22 N 1,23 LEPT 0 100 

C7P1A1 LSPP 2,66 AF 0,38 BS -0,07 AS 1,24 LEPT 0 100 

C7P1A2 PP 2,32 AF 0,84 MS -0,44 MN 1,80 MLEPT 0,1 99,9 

C7P1A3 FP 1,72 AM 1,30 PS -0,48 MN 0,89 PLAT 3,8 96,2 

C8P1A1 LSPP 2,74 AF 0,33 MBS -0,003 AS 1,55 MLEPT 0 100 

C8P1A2 PP 2,56 AF 0,45 BS -0,20 N 1,15 LEPT 0 100 

C8P1A3 FP 2,62 AF 0,39 BS -0,22 N 1,42 LEPT 0 100 

C9P1A1 LSPP 2,59 AF 0,40 BS -0,21 N 1,22 LEPT 0 100 

C9P1A2 PP 2,46 AF 0,48 BS -0,18 N 1,00 MES 0 100 

C9P1A3 FP 2,62 AF 0,45 BS -0,28 N 1,75 MLEPT 0 100 

C10P1A1 LSPP 2,15 AF 1,17 PS -0,67 MN 1,77 MLEPT 2 98 

C10P1A2 PP 2,68 AF 0,35 MBS -0,10 N 1,49 LEPT 0 100 

C10P1A3 FP 2,74 AF 0,39 BS -0,078 AS 1,60 MLEPT 0,1 99,9 

C11P1A1 LSPP 2,62 AF 0,38 BS -0,22 N 1,42 LEPT 0 100 

C11P1A2 PP 2,79 AF 0,34 MBS 0,068 AS 1,45 LEPT 0 100 

C11P1A3 FP 2,39 AF 0,55 MS -0,26 N 0,86 PLAT 0 100 

C12P1A1 LSPP 2,64 AF 0,42 BS -0,14 N 1,67 MLEPT 0 100 

C12P1A2 PP 2,59 AF 0,46 BS -0,27 N 1,41 LEPT 0 100 

C12P1A3 FP 2,82 AF 0,34 MBS 0,05 AS 1,41 LEPT 0 100 

C13P1A1 LSPP 2,63 AF 0,42 BS -0,19 N 1,53 MLEPT 0,3 99,7 

C13P1A2 PP 2,55 AF 0,45 BS -0,24 N 1,14 LEPT 0 100 

C13P1A3 FP 2,62 AF 0,57 MS -0,28 N 1,47 LEPT 0 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.     
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APÊNDICE B – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Centro-Sul  
 

Quadro Apêndice B - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Centro-Sul 

 Amostra 
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão 

(ϕ) 

Cla Assimetria Cla Curtose Cla % Cascalho 
% 

Areia 

C1P2A1 LSPP 0,11 AG 0,71 MS 0,36 MP 1,42 LEPT 0,5 99,5 

C1P2A2 PP -0,41 AMG 0,37 BS 0,37 MP 0,47 MPLAT 12,3 87,7 

C1P2A3 FP 0,94 AG 0,95 MS 0,49 MP 0,76 PLAT 0,1 99,9 

C2P2A1 LSPP -0,14 AMG 0,42 BS 0,04 AS 1,00 MES 1,1 98,9 

C2P2A2 PP -0,18 AMG 0,46 BS -0,05 AS 0,90 MES 3,1 96,9 

C2P2A3 FP -0,45 AMG 0,43 BS 0,13 P 0,99 MES 4,6 95,4 

C3P2A1 LSPP -0,11 AMG 0,58 MS 0,15 P 1,26 LEPT 2,2 97,8 

C3P2A2 PP -0,51 AMG 0,33 MBS 0,76 MP 0,3 MPLAT 14,4 85,6 

C3P2A3 FP 0,95 AG 1,13 PS 0,67 MP 0,77 PLAT 0,1 99,9 

C4P2A1 LSPP -0,08 AMG 0,49 BS 0,18 P 1,22 LEPT 0,8 99,2 

C4P2A2 PP -0,32 AMG 0,44 BS 0,02 AS 0,84 PLAT 5,6 94,4 

C4P2A3 FP 0,13 AG 0,62 MS 0,20 P 2,63 MLEPT 0 100 

C5P2A1 LSPP -0,12 AMG 0,40 BS 0,07 AS 1,02 MES 1,2 98,8 

C5P2A2 PP 0,02 AG 0,48 BS -0,11 N 1,19 LEPT 1,7 98,3 

C5P2A3 FP -0,14 AMG 0,29 MBS 0,24 P 1,03 MES 0 100 

C6P2A1 LSPP -0,07 AMG 0,46 BS 0,15 P 1,15 LEPT 1 99 

C6P2A2 PP 0,08 AG 0,34 MBS -0,13 N 0,92 MES 0 100 

C6P2A3 FP 0,06 AG 0,32 MBS -0,19 N 0,78 PLAT 0,1 99,9 

C7P2A1 LSPP -0,08 AMG 0,46 BS 0,14 P 1,13 LEPT 1,2 98,8 

C7P2A2 PP 0,33 AG 0,72 MS 0,37 MP 1,91 MLEPT 0,4 99,6 

C7P2A3 FP -0,03 AMG 0,35 BS -0,04 AS 0,82 PLAT 0,1 99,9 

C8P2A1 LSPP -0,02 AMG 0,48 BS 0,008 AS 1,12 LEPT 0,9 99,1 

C8P2A2 PP 0,52 AG 0,93 MS 0,46 MP 1,68 MLEPT 0,2 99,8 

C8P2A3 FP -0,26 AMG 0,45 BS 0,01 AS 0,73 PLAT 6,2 93,8 

C9P2A1 LSPP -0,26 AMG 0,50 MS 0,02 AS 0,77 PLAT 4,5 95,5 

C9P2A2 PP 0,06 AG 0,57 MS 0,05 AS 1,47 LEPT 0,4 99,6 

C9P2A3 FP 0,11 AG 0,39 BS -0,14 N 1,18 LEPT 0,2 99,8 

C10P2A1 LSPP -0,18 AMG 0,45 BS -0,036 AS 0,91 MES 2,1 97,9 

C10P2A2 PP -0,16 AMG 0,68 MS 0,19 P 1,27 LEPT 3,4 96,6 

C10P2A3 FP -0,02 AMG 0,34 MBS -0,05 AS 0,78 PLAT 0 100 

C11P2A1 LSPP -0,16 AMG 0,43 BS -0,01 AS 0,93 MES 1,1 98,9 

C11P2A2 PP -0,06 AMG 0,61 MS 0,10 P 1,32 LEPT 2 98 

C11P2A3 FP 0,72 AG 1,336 PS 0,50 MP 0,60 MPLAT 0,4 99,6 

C12P2A1 LSPP -0,12 AMG 0,43 BS -0,05 AS 0,89 PLAT 0,9 99,1 

C12P2A2 PP 0,44 AG 1,06 PS 0,43 MP 1,22 LEPT 1,5 98,5 

C12P2A3 FP 0,92 AG 1,24 PS 0,60 MP 0,60 MPLAT 0 100 

C13P2A1 LSPP -0,17 AMG 0,45 BS -0,06 AS 0,88 PLAT 1,8 98,2 

C13P2A2 PP -0,10 AMG 0,73 MS 0,19 P 1,45 LEPT 1,9 98,1 

C13P2A3 FP 0,10 AG 0,31 MBS -0,29 N 1,00 MES 0,1 99,9 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE C – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Central  

 
Quadro Apêndice C- Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Central  

 Amostra 
Setor 

morfológico 
Média (ϕ) Cla 

Desvio 

padrão (ϕ) 
Cla Assimetria Cla Curtose Cla 

% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P3A1 LSPP -0,01 AMG 0,50 MS -0,16 N 1,02 MES 2,9 97,1 

C1P3A2 PP 0,27 AG 0,65 MS 0,22 P 1,80 MLEPT 0,4 99,6 

C1P3A3 FP 0,68 AG 0,54 MS 0,11 P 1,01 MÊS 0 100 

C2P3A1 LSPP -0,03 AMG 0,53 MS -0,14 N 1,03 MÊS 6 96 

C2P3A2 PP -0,11 AMG 0,43 BS -0,05 AS 0,90 MÊS 1,3 98,7 

C2P3A3 FP 0,30 AG 0,75 MS 0,33 MP 2,34 MLEPT 0,3 99,7 

C3P3A1 LSPP 0,02 AG 0,51 MS -0,12 N 1,07 MES 2,4 97,6 

C3P3A2 PP 0,63 AG 0,66 MS 0,36 MP 1,12 LEPT 0 100 

C3P3A3 FP 0,09 AG 0,46 BS 0,012 AS 1,25 LEPT 0,2 99,8 

C4P3A1 LSPP 0,02 AG 0,51 MS -0,15 N 1,05 MES 2,8 97,2 

C4P3A2 PP 0,45 AG 0,58 MS 0,28 P 1,32 LEPT 0,5 99,5 

C4P3A3 FP 0,54 AG 0,84 MS 0,38 MP 1,38 LEPT 0,1 99,9 

C5P3A1 LSPP 0,24 AG 0,43 BS -0,02 AS 1,37 LEPT 1 99 

C5P3A2 PP -0,04 AMG 0,36 BS -0,04 AS 0,84 PLAT 0,2 99,8 

C5P3A3 FP -0,23 AMG 0,46 BS -0,04 AS 0,86 PLAT 3,1 96,9 

C6P3A1 LSPP 0,22 AG 0,50 MS -0,06 AS 1,34 LEPT 1,6 98,4 

C6P3A2 PP 0,09 AG 0,35 BS -0,15 N 0,94 MES 0,1 99,9 

C6P3A3 FP 0,03 AG 0,34 MBS -0,16 N 0,78 PLAT 0 100 

C7P3A1 LSPP 0,03 AG 0,51 MS -0,15 N 1,12 LEPT 1,1 98,9 

C7P3A2 PP 0,13 AG 0,34 MBS -0,14 N 1,17 LEPT 0,1 99,9 

C7P3A3 FP 0,17 AG 0,35 MBS -0,14 N 1,38 LEPT 0,8 99,2 

C8P3A1 LSPP 0,12 AG 0,43 BS -0,18 N 1,36 LEPT 0,6 99,4 

C8P3A2 PP 0,45 AG 0,65 MS 0,27 P 1,36 LEPT 0,6 99,4 

C8P3A3 FP 0,14 AG 0,29 MBS -0,27 N 1,10 MES 0,1 99,9 

C9P3A1 LSPP -0,09 AMG 0,53 MS -0,20 N 0,90 MES 3,7 96,3 

C9P3A2 PP 0,09 AG 0,48 BS -0,21 N 1,17 LEPT 0,6 99,4 

C9P3A3 FP 0,07 AG 0,47 BS -0,26 N 1,24 LEPT 2,6 97,4 

C10P3A1 LSPP -0,01 AMG 0,45 BS -0,25 N 0,94 MES 1,4 98,6 

C10P3A2 PP -0,03 AMG 0,61 MS 0,19 P 1,64 MLEPT 0,3 99,7 

C10P3A3 FP 0,13 AG 0,36 BS -0,16 N 1,25 LEPT 0,1 99,9 

C11P3A1 LSPP -0,23 AMG 0,46 BS 0,05 AS 0,52 MPLAT 8,1 91,9 

C11P3A2 PP 0,19 AG 0,50 MS -0,05 AS 1,62 MLEPT 0,7 99,3 

C11P3A3 FP 0,81 AG 1 PS 0,59 MP 1,26 LEPT 0,1 99,9 

C12P3A1 LSPP -0,22 AMG 0,49 BS 0,039 AS 0,61 MPLAT 6,8 93,2 

C12P3A2 PP 0,83 AG 0,86 MS 0,43 MP 0,80 PLAT 0 100 

C12P3A3 FP 1,37 AM 1,09 PS 0,02 AS 0,61 MPLAT 0,1 99,9 

C13P3A1 LSPP -0,22 AMG 0,50 MS 0,05 AS 0,66 MPLAT 6,5 93,5 

C13P3A2 PP 0,18 AG 0,37 BS -0,10 N 1,42 LEPT 0,3 99,7 

C13P3A3 FP 0,44 AG 0,39 BS 0,27 P 1,02 MES 0 100 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE D – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Centro-Norte 

 

Quadro Apêndice D - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Centro-norte  

 Amostra 
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão 

(ϕ) 

Cla Assimetria Cla Curtose Cla 
% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P4A1 LSPP 0,39 AG 0,62 MS 0,24 P 1,47 LEPT 0,1 99,9 

C1P4A2 PP 0,21 AG 0,44 BS -0,01 AS 1,19 LEPT 0,1 99,9 

C1P4A3 FP 0,51 AG 0,45 BS 0,14 P 1,03 MES 0 100 

C2P4A1 LSPP 0,36 AG 0,52 MS 0,13 P 1,22 LEPT 0,2 99,8 

C2P4A2 PP 0,11 AG 0,50 MS 0,01 AS 1,33 LEPT 0,3 99,7 

C2P4A3 FP 0,74 AG 0,67 MS 0,12 P 0,97 MES 0 100 

C3P4A1 LSPP 0,44 AG 0,71 MS 0,26 P 1,33 LEPT 0,2 99,7 

C3P4A2 PP 0,37 AG 0,52 MS 0,09 AS 1,13 LEPT 0,4 99,6 

C3P4A3 FP 0,34 AG 0,77 MS 0,25 P 1,83 MLEPT 1,2 98,8 

C4P4A1 LSPP 0,46 AG 0,85 MS 0,29 P 1,31 LEPT 1,3 98,7 

C4P4A2 PP 0,21 AG 0,47 BS 0,01 AS 1,22 LEPT 0,1 99,9 

C4P4A3 FP 0,23 AG 0,38 BS 0,01 AS 1,39 LEPT 0 100 

C5P4A1 LSPP 0,34 AG 0,71 MS 0,19 P 1,4 LEPT 0,2 99,8 

C5P4A2 PP 0,69 AG 0,56 MS 0,24 P 0,98 MES 0 100 

C5P4A3 FP 0,63 AG 0,58 MS 0,22 P 1,11 LEPT 0 100 

C6P4A1 LSPP 0,44 AG 0,48 BS 0,15 P 1,16 LEPT 0,1 99,9 

C6P4A2 PP 0,45 AG 0,51 MS 0,16 P 1,10 MES 0 100 

C6P4A3 FP 0,05 AG 0,46 BS -0,03 AS 1,11 LEPT 0,5 99,5 

C7P4A1 LSPP 0,90 AG 0,72 MS 0,26 P 0,85 PLAT 0 100 

C7P4A2 PP 1,24 AM 0,71 MS -0,12 N 0,91 MES 0 100 

C7P4A3 FP 0,49 AG 0,73 MS 0,32 MN 1,33 LEPT 0 100 

C8P4A1 LSPP 1,40 AM 0,99 MS -0,12 N 0,69 PLAT 0,6 99,4 

C8P4A2 PP 0,21 AG 0,23 MBS -0,17 N 1,15 LEPT 0,1 99,9 

C8P4A3 FP 0,20  AG 0,31 MBS -0,13 N 1,45 LEPT 0,3 99,7 

C9P4A1 LSPP 0,39 AG 0,62 MS 0,33 MP 1,96 MLEPT 0,4 99,6 

C9P4A2 PP 0,37 AG 0,36 BS 0,12 P 1,15 LEPT 0 100 

C9P4A3 FP 0,39 AG 0,43 BS 0,08 AS 1,12 LEPT 0,3 99,7 

C10P4A1 LSPP 0,34 AG 1,08 PS 0,36 MP 1,15 LEPT 6,3 93,7 

C10P4A2 PP 0,09 AG 0,44 BS -0,18 N 1,19 LEPT 0,7 99,3 

C10P4A3 FP 0,10 AG 0,44 BS -0,16 N 1,19 LEPT 0,3 99,7 

C11P4A1 LSPP 0,08 AG 0,62 MS -0,04 AS 1,38 LEPT 2,3 97,7 

C11P4A2 PP -0,02 AMG 0,42 BS -0,18 N 0,90 MES 0,6 99,4 

C11P4A3 FP 0,05 AG 0,41 BS -0,23 N 1,05 MES 0,4 99,6 

C12P4A1 LSPP 0,48 AG 1,04 PS 0,33 MP 1,35 LEPT 2 98 

C12P4A2 PP 0,13 AG 0,39 BS -0,11 N 1,19 LEPT 0,1 99,9 

C12P4A3 FP 0,07 AG 0,41 BS -0,23 N 1,10 MES 0,6 99,4 

C13P4A1 LSPP -0,09 AMG 0,54 MS -0,18 N 0,91 MES 3,9 96,1 

C13P4A2 PP 0,23 AG 0,45 BS 0,03 AS 1,58 MLEPT 0,2 99,8 

C13P4A3 FP -0,38 AMG 0,39 BS -0,02 AS 0,94 MES 2,3 97,7 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE E – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Norte  

 

Quadro Apêndice E - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o setor Norte  

Amostra  
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão (ϕ) 
Cla Assimetria Cla Curtose Cla 

% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P5A1 LSPP 0,75 AG 0,78 MS 0,28 P 0,98 MES 0,3 99,7 

C1P5A2 PP 0,96 AG 0,63 MS 0,03 AS 0,86 PLAT 0 100 

C1P5A3 FP 1,73 AM 0,74 MS -0,19 N 1,23 LEPT 0 100 

C2P5A1 LSPP 0,95 AG 0,79 MS 0,13 P 0,86 PLAT 0 100 

C2P5A2 PP 0,44 AG 0,63 MS 0,24 P 1,28 LEPT 0,3 99,7 

C2P5A3 FP 0,66 AG 0,70 MS 0,19 P 1,07 MES 0,3 99,7 

C3P5A1 LSPP 0,91 AG 0,78 MS 0,16 P 0,86 PLAT 0 100 

C3P5A2 PP 0,02 AG 0,41 BS -0,05 AS 0,98 MES 0,3 99,7 

C3P5A3 FP 0,88 AG 0,80 MS 0,17 P 0,83 PLAT 0 100 

C4P5A1 LSPP 0,83 AG 0,77 MS 0,21 P 0,93 MES 0 100 

C4P5A2 PP 0,20 AG 0,83 MS 0,11 P 0,67 PLAT 10,5 89,5 

C4P5A3 FP 0,29 AG 0,72 MS 0,18 P 1,18 LEPT 0,8 99,2 

C5P5A1 LSPP 1,07 AM 0,74 MS 0,01 AS 0,81 PLAT 0 100 

C5P5A2 PP 0,58 AG 0,44 BS 0,17 P 0,90 MES 0 100 

C5P5A3 FP 0,16 AG 0,45 BS -0,03 AS 1,15 LEPT 0,4 99,6 

C6P5A1 LSPP 0,77 AG 0,74 MS 0,18 P 0,91 MES 0,5 99,5 

C6P5A2 PP 0,35 AG 0,62 MS 0,25 P 1,30 LEPT 0 100 

C6P5A3 FP -0,09 AMG 0,38 BS 0,07 AS 0,97 MES 0,6 99,4 

C7P5A1 LSPP 1,03 AM 0,77 MS 0,11 P 0,81 PLAT 0,1 99,9 

C7P5A2 PP -0,03 AMG 0,51 MS -0,16 N 0,98 MES 1 99 

C7P5A3 FP -0,13 AMG 0,54 MS -0,07 AS 0,85 PLAT 3,1 96,9 

C8P5A1 LSPP 0,90 AG 0,71 MS 0,14 P 0,84 PLAT 0,1 99,9 

C8P5A2 PP 0,21 AG 0,45 BS -0,08 AS 1,53 MLEPT 0,3 99,7 

C8P5A3 FP 0,42 AG 0,46 BS 0,33 MP 1,45 LEPT 0 100 

C9P5A1 LSPP 0,71 AG 0,70 MS 0,29 P 0,99 MES 0,2 99,8 

C9P5A2 PP 0,36 AG 0,41 BS 0,18 P 1,47 LEPT 0,1 99,9 

C9P5A3 FP 0,85 AG 0,61 MS 0,08 AS 0,84 PLAT 0 100 

C10P5A1 LSPP 0,80 AG 0,74 MS 0,25 P 0,91 MES 0,1 99,9 

C10P5A2 PP -0,20 AMG 0,49 BS 0,01 AS 0,64 MPLAT 6,6 93,4 

C10P5A3 FP 0,15 AG 0,42 BS -0,15 N 1,46 LEPT 0,4 99,6 

C11P5A1 LSPP 1,41 AM 0,86 MS -0,08 AS 0,77 PLAT 0 100 

C11P5A2 PP 0,59 AG 0,56 MS 0,32 MP 1,06 MES 0,2 99,8 

C11P5A3 FP 0,17 AG 0,36 BS -0,09 AS 1,42 LEPT 0,3 99,7 

C12P5A1 LSPP 0,93 AG 0,75 MS 0,18 P 0,82 PLAT 0 100 

C12P5A2 PP 0,19 AG 0,58 MS 0,01 AS 1,42 LEPT 0,7 99,3 

C12P5A3 FP 0,14 AG 0,32 MBS -0,21 N 1,29 LEPT 0,2 99,8 

C13P5A1 LSPP 0,82 AG 0,76 MS 0,21 P 0,92 MES 0,3 99,7 

C13P5A2 PP 0,33 AG 0,44 BS 0,12 P 1,50 MLEPT 0,9 99,1 

C13P5A3 FP 0,26 AG 0,28 MBS 0,043 AS 1,39 LEPT 0 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE F – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o limite superior do 

pós praia 

 

Quadro Apêndice F - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o limite superior do pós praia  

 Amostra 
Setor 

morfológico 
Média (ϕ) Cla 

Desvio 

padrão (ϕ) 
Cla Assimetria Cla Curtose Cla 

% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P1A1 LSPP 2,83 AF 0,37 BS 0,10 P 1,41 LEPT 0,2 99,8 

C1P2A1 LSPP 0,10 AG 0,71 MS 0,36 MP 1,42 LEPT 0,5 99,5 

C1P3A1 LSPP -0,01 AMG 0,50 MS -0,16 N 1,02 MES 3 97 

C1P4A1 LSPP 0,39 AG 0,62 MS 0,24 P 1,47 LEPT 0,1 99,9 

C1P5A1 LSPP 0,75 AG 0,78 MS 0,28 P 0,98 MES 0,3 99,7 

C2P1A1 LSPP 2,83 AF 0,36 BS 0,08 AS 1,36 LEPT 0 100 

C2P2A1 LSPP -0,14 AMG 0,42 BS 0,044 AS 1,00 MES 1 99 

C2P3A1 LSPP -0,02 AMG 0,53 MS -0,14 N 1,03 MES 4 96 

C2P4A1 LSPP 0,36 AG 0,52 MS 0,13 P 1,22 LEPT 0,2 99,8 

C2P5A1 LSPP 0,95 AG 0,79 MS 0,13 P 0,86 PLAT 0 100 

C3P1A1 LSPP 2,82 AF 0,35 BS 0,09 AS 1,44 LEPT 0 100 

C3P2A1 LSPP -0,11 AMG 0,57 MS 0,15 P 1,26 LEPT 2,2 97,8 

C3P3A1 LSPP 0,02 AG 0,51 MS -0,12 N 1,07 MES 2,4 97,6 

C3P4A1 LSPP 0,44 AG 0,71 MS 0,26 P 1,33 LEPT 0,3 99,7 

C3P5A1 LSPP 0,91 AG 0,78 MS 0,16 P 0,86 PLAT 0 100 

C4P1A1 LSPP 2,72 AF 0,40 BS 0,01 AS 1,37 LEPT 0,1 99,9 

C4P2A1 LSPP -0,08 AMG 0,49 BS 0,18 P 1,22 LEPT 0,8 99,2 

C4P3A1 LSPP 0,01 AG 0,51 MS -0,15 N 1,05 MES 2,8 97,2 

C4P4A1 LSPP 0,46 AG 0,85 MS 0,29 P 1,31 LEPT 1,3 98,7 

C4P5A1 LSPP 0,83 AG 0,77 MS 0,21 P 0,93 MES 0 100 

C5P1A1 LSPP 2,62 AF 0,39 BS -0,04 AS 1,17 LEPT 0 100 

C5P2A1 LSPP -0,11 AMG 0,40 BS 0,071 AS 1,02 MES 1,2 98,8 

C5P3A1 LSPP 0,24 AG 0,43 BS -0,02 AS 1,37 LEPT 1 99 

C5P4A1 LSPP 0,34 AG 0,71 MS 0,19 P 1,4 LEPT 0,2 99,8 

C5P5A1 LSPP 1,07 AM 0,74 MS 0,01 AS 0,81 PLAT 0 100 

C6P1A1 LSPP 2,63 AF 0,37 BS -0,09 AS 1,19 LEPT 0 100 

C6P2A1 LSPP -0,06 AMG 0,45 BS 0,15 P 1,15 LEPT 1 99 

C6P3A1 LSPP 0,21 AG 0,50 MS -0,06 AS 1,34 LEPT 1,6 98,4 

C6P4A1 LSPP 0,44 AG 0,48 BS 0,15 P 1,16 LEPT 0,1 99,9 

C6P5A1 LSPP 0,77 AG 0,74 MS 0,18 P 0,91 MES 0,5 99,5 

C7P1A1 LSPP 2,66 AF 0,38 BS -0,07 AS 1,24 LEPT 0 100 

C7P2A1 LSPP -0,08 AMG 0,46 BS 0,14 P 1,13 LEPT 1,2 98,8 

C7P3A1 LSPP 0,03 AG 0,51 MS -0,15 N 1,12 LEPT 1,1 98,9 

C7P4A1 LSPP 0,90 AG 0,72 MS 0,26 P 0,85 PLAT 0 100 

C7P5A1 LSPP 1,03 AM 0,77 MS 0,11 P 0,81 PLAT 0,1 99,9 

C8P1A1 LSPP 2,74 AF 0,33 MBS -0,01 AS 1,55 MLEPT 0 100 

C8P2A1 LSPP -0,02 AMG 0,48 BS 0,01 AS 1,12 LEPT 0,9 99,1 

C8P3A1 LSPP 0,11 AG 0,42 BS -0,18 N 1,36 LEPT 0,6 99,4 

C8P4A1 LSPP 1,40 AM 0,99 MS -0,12 N 0,69 PLAT 0,6 99,4 

C8P5A1 LSPP 0,90 AG 0,71 MS 0,14 P 0,84 PLAT 0,1 99,9 

C9P1A1 LSPP 2,59 AF 0,40 BS -0,21 N 1,22 LEPT 0 100 
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C9P2A1 LSPP -0,26 AMG 0,50 MS 0,024 AS 0,77 PLAT 4,5 95,5 

C9P3A1 LSPP -0,093 AMG 0,52 MS -0,20 N 0,90 MES  3,7 96,3 

C9P4A1 LSPP 0,39 AG 0,62 MS 0,33 MP 1,96 MLEPT 0,4 99,6 

C9P5A1 LSPP 0,71 AG 0,70 MS 0,29 P 0,99 MES  0,2 99,8 

C10P1A1 LSPP 2,15 AF 1,16 PS -0,67 MN 1,77 MLEPT 2 98 

C10P2A1 LSPP -0,18 AMG 0,45 BS -0,03 AS 0,91 MES  2,1 97,9 

C10P3A1 LSPP -0,01 AMG 0,45 BS -0,25 N 0,94 MES  1,4 98,6 

C10P4A1 LSPP 0,34 AG 1,08 PS 0,36 MP 1,15 LEPT 6,3 93,7 

C10P5A1 LSPP 0,80 AG 0,74 MS 0,25 P 0,91 MES  0,1 99,9 

C11P1A1 LSPP 2,62 AF 0,38 BS -0,22 N 1,42 LEPT 0 100 

C11P2A1 LSPP -0,16 AMG 0,42 BS -0,01 AS 0,93 MES  1,1 98,9 

C11P3A1 LSPP -0,22 AMG 0,46 BS 0,05 AS 0,52 MPLAT 8,1 91,9 

C11P4A1 LSPP 0,08 AG 0,62 MS -0,04 AS 1,38 LEPT 2,3 97,7 

C11P5A1 LSPP 1,41 AM 0,86 MS -0,08 AS 0,77 PLAT 0 100 

C12P1A1 LSPP 2,64 AF 0,42 BS -0,14 N 1,62 MLEPT 0 100 

C12P2A1 LSPP -0,12 AMG 0,43 BS -0,05 AS 0,89 PLAT 0,9 99,1 

C12P3A1 LSPP -0,22 AMG 0,49 BS 0,03 AS 0,61 MPLAT 6,8 93,2 

C12P4A1 LSPP 0,48 AG 1,04 PS 0,33 MP 1,35 LEPT 2 98 

C12P5A1 LSPP 0,93 AG 0,75 MS 0,18 P 0,82 PLAT 0 100 

C13P1A1 LSPP 2,63 AF 0,42 BS -0,19 N 1,53 MLEPT 0,4 99,6 

C13P2A1 LSPP -0,12 AMG 0,45 BS -0,06 AS 0,88 PLAT 18 98,2 

C13P3A1 LSPP -0,22 AMG 0,50 MS 0,05 AS 0,66 MPLAT 6,5 93,5 

C13P4A1 LSPP -0,09 AMG 0,54 MS -0,18 N 0,91 MES  3,9 96,1 

C13P5A1 LSPP 0,82 AG 0,76 MS 0,21 P 0,92 MES  0,3 99,7 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: LSPP: Limite Superior do pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem 

selecionado, MS: moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: 

aproximadamente simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, 

LEPT: leptocúrtica, PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE G – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o pós praia  

 

Quadro Apêndice G - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para o pós praia  

Amostra 
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão 

(ϕ) 

Cla Assimetria Cla Curtose Cla 
% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P1A2 PP 2,87 AF 0,32 MBS 0,16 P 1,04 MES 0 100 

C1P2A2 PP -0,40 AMG 0,36 BS 0,371 MP 0,47 MPLAT 12,3 87,7 

C1P3A2 PP 0,26 AG 0,65 MS 0,22 P 1,80 MLEPT 0,4 99,6 

C1P4A2 PP 0,21 AG 0,44 BS -0,01 AS 1,19 LEPT 0,1 99,9 

C1P5A2 PP 0,96 AG 0,63 MS 0,03 AS 0,86 PLAT 0 100 

C2P1A2 PP 2,84 AF 0,32 MBS 0,12 P 1,29 LEPT 0 100 

C2P2A2 PP -0,18 AMG 0,46 BS -0,05 AS 0,90 MES 3,1 96,9 

C2P3A2 PP -0,11 AMG 0,42 BS -0,05 AS 0,90 MES 1,3 98,7 

C2P4A2 PP 0,11 AG 0,50 MS 0,01 AS 1,33 LEPT 0,3 99,7 

C2P5A2 PP 0,44 AG 0,63 MS 0,24 P 1,20 LEPT 0,3 99,7 

C3P1A2 PP 2,66 AF 0,35 BS -0,15 N 1,43 LEPT 0 100 

C3P2A2 PP -0,51 AMG 0,33 MBS 0,76 MP 0,39 MPLAT 14,4 85,6 

C3P3A2 PP 0,63 AG 0,65 MS 0,36 MP 1,12 LEPT 0 100 

C3P4A2 PP 0,37 AG 0,52 MS 0,09 AS 1,13 LEPT 0,4 99,6 

C3P5A2 PP 0,02 AG 0,41 BS -0,08 AS 0,98 MÊS 0,3 99,7 

C4P1A2 PP 2,65 AF 0,37 BS -0,09 AS 1,30 LEPT 0 100 

C4P2A2 PP -0,32 AMG 0,43 BS 0,02 AS 0,87 PLAT 5,6 94,4 

4P3A2 PP 0,45 AG 0,57 MS 0,28 P 1,32 LEPT 0,5 99,5 

C4P4A2 PP 0,21 AG 0,47 BS 0,01 AS 1,22 LEPT 0,1 99,9 

C4P5A2 PP 0,20 AG 0,83 MS 0,11 P 0,67 PLAT 10,5 89,5 

C5P1A2 PP 2,81 AF 0,34 MBS 0,08 AS 1,32 LEPT 0 100 

C5P2A2 PP 0,02 AG 0,47 BS -0,11 N 1,19 LEPT 1,7 98,3 

C5P3A2 PP -0,04 AMG 0,35 BS -0,04 AS 0,84 PLAT 0,2 99,8 

C5P4A2 PP 0,69 AG 0,56 MS 0,24 P 0,98 MES 0 100 

C5P5A2 PP 0,58 AG 0,44 BS 0,17 P 0,90 MES 0 100 

C6P1A2 PP 2,60 AF 0,41 BS -0,20 N 1,18 LEPT 0 100 

C6P2A2 PP 0,08 AG 0,34 MBS -0,13 N 0,92 MES 0 100 

C6P3A2 PP 0,08 AG 0,35 BS -0,15 N 0,94 MES 0,1 99,9 

C6P4A2 PP 0,45 AG 0,51 MS 0,16 P 1,10 MES 0 100 

C6P5A2 PP 0,35 AG 0,62 MS 0,25 P 1,30 LEPT 0 100 

C7P1A2 PP 2,32 AF 0,84 MS -0,44 MN 1,80 MLEPT 0,1 99,9 

C7P2A2 PP 0,32 AG 0,71 MS 0,37 MP 1,91 MLEPT 0,4 99,6 

C7P3A2 PP 0,13 AG 0,34 MBS -0,14 N 1,17 LEPT 0,1 99,9 

C7P4A2 PP 1,24 AM 0,71 MS -0,12 N 0,91 MES 0 100 

C7P5A2 PP -0,03 AMG 0,51 MS -0,16 N 0,98 MES 1 99 

C8P1A2 PP 2,56 AF 0,44 BS -0,20 N 1,15 LEPT 0 100 

C8P2A2 PP 0,52 AG 0,92 MS 0,46 MP 1,68 MLEPT 0,2 99,8 

C8P3A2 PP 0,45 AG 0,64 MS 0,27 P 1,36 LEPT 0,6 99,4 

C8P4A2 PP 0,21 AG 0,23 MBS -0,17 N 1,15 LEPT 0,1 99,9 

C8P5A2 PP 0,21 AG 0,45 BS -0,08 AS 1,53 MLEPT 0,3 99,7 

C9P1A2 PP 2,46 AF 0,47 BS -0,18 N 1,00 MES 0 100 

C9P2A2 PP 0,06 AG 0,56 MS 0,05 AS 1,47 LEPT 0,4 99,6 
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C9P3A2 PP 0,09 AG 0,47 BS -0,21 N 1,17 LEPT 0,6 99,4 

C9P4A2 PP 0,37 AG 0,36 BS 0,12 P 1,15 LEPT 0 100 

C9P5A2 PP 0,36 AG 0,41 BS 0,18 P 1,47 LEPT 0,1 99,9 

C10P1A2 PP 2,68 AF 0,34 MBS -0,10 N 1,49 LEPT 0 100 

C10P2A2 PP -0,12 AMG 0,67 MS 0,19 P 1,27 LEPT 3,4 96,6 

C10P3A2 PP -0,03 AMG 0,60 MS 0,19 P 1,64 MLEPT 0,3 99,7 

C10P4A2 PP 0,09 AG 0,44 BS -0,18 N 1,19 LEPT 0,7 99,3 

C10P5A2 PP -0,20 AMG 0,49 BS 0,01 AS 0,64 MPLAT 6,605 93,39 

C11P1A2 PP 2,79 AF 0,34 MBS 0,06 AS 1,45 LEPT 0 100 

C11P2A2 PP -0,06 AMG 0,61 MS 0,10 P 1,32 LEPT 2 98 

C11P3A2 PP 0,18 AG 0,50 MS -0,05 AS 1,62 MLEPT 0,7 99,3 

C11P4A2 PP -0,02 AMG 0,42 BS -0,18 N 0,90 MES 0,6 99,4 

C11P5A2 PP 0,59 AG 0,56 MS 0,32 MP 1,06 MES 0,2 99,8 

C12P1A2 PP 2,59 AF 0,45 BS -0,27 N 1,41 LEPT 0 100 

C12P2A2 PP 0,43 AG 1,06 PS 0,43 MP 1,22 LEPT 1,6 98,4 

C12P3A2 PP 0,82 AG 0,86 MS 0,43 MP 0,80 PLAT 0 100 

C12P4A2 PP 0,13 AG 0,39 BS -0,11 N 1,19 LEPT 0,1 99,9 

C12P5A2 PP 0,19 AG 0,58 MS 0,01 AS 1,42 LEPT 0,7 99,3 

C13P1A2 PP 2,55 AF 0,45 BS -0,24 N 1,14 LEPT 0 100 

C13P2A2 PP -0,10 AMG 0,73 MS 0,19 P 1,45 LEPT 1,9 98,1 

C13P3A2 PP 0,17 AG 0,36 BS -0,10 N 1,42 LEPT 0,3 99,7 

C13P4A2 PP 0,23 AG 0,45 BS 0,03 AS 1,58 MLEPT 0,2 99,8 

C13P5A2 PP 0,33 AG 0,44 BS 0,12 P 1,50 MLEPT 0,9 99,1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Legenda: PP: pós-praia, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   
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APÊNDICE H – Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para a face praial  

 

Quadro Apêndice H - Parâmetros estatísticos granulométricos obtidos para a face praial  

Amostra  
Setor 

morfológico 

Média 

(ϕ) 
Cla 

Desvio 

padrão 

(ϕ) 

Cla Assimetria Cla Curtose Cla 
% 

Cascalho 

% 

Areia 

C1P1A3 FP 2,75 AF 0,43 BS -0,1337 N 1,63 MLEPT 0 100 

C1P2A3 FP 0,94 AG 0,95 MS 0,4906 MP 0,76 PLAT 0,1 99,9 

C1P3A3 FP 0,67 AG 0,54 MS 0,1192 P 1,01 MES 0 100 

C1P4A3 FP 0,51 AG 0,45 BS 0,1425 P 1,03 MES 0 100 

C1P5A3 FP 1,73 AM 0,74 MS -0,1994 N 1,23 LEPT 0 100 

C2P1A3 FP 2,37 AF 1,02 PS -0,5769 MN 1,83 MLEPT 0,6 99,4 

C2P2A3 FP -0,45 AMG 0,42 BS 0,134 P 0,99 MES 4,6 95,4 

C2P3A3 FP 0,30 AG 0,75 MS 0,3342 MP 2,34 MLEPT 0,3 99,7 

C2P4A3 FP 0,74 AG 0,67 MS 0,1231 P 0,97 MES 0 100 

C2P5A3 FP 0,66 AG 0,70 MS 0,1973 P 1,07 MES 0,3 99,7 

C3P1A3 FP 2,77 AF 0,33 MBS -0,00376 AS 1,48 LEPT 0 100 

C3P2A3 FP 0,95 AG 1,12 PS 0,6735 MP 0,77 PLAT 0,1 99,9 

C3P3A3 FP 0,09 AG 0,46 BS 0,01251 AS 1,25 LEPT 0,2 99,8 

C3P4A3 FP 0,34 AG 0,77 MS 0,2558 P 1,83 MLEPT 1,2 98,8 

C3P5A3 FP 0,88 AG 0,80 MS 0,1737 P 0,83 PLAT 0 100 

C4P1A3 FP 2,69 AF 0,57 MS -0,2667 N 2,03 MLEPT 0,1 99,9 

C4P2A3 FP 0,12 AG 0,62 MS 0,2052 P 2,63 MLEPT 0 100 

C4P3A3 FP 0,53 AG 0,83 MS 0,3856 MP 1,38 LEPT 0,1 99,9 

C4P4A3 FP 0,46 AG 0,85 MS 0,2941 P 1,31 LEPT 1,3 98,7 

C4P5A3 FP 0,29 AG 0,72 MS 0,1873 P 1,18 LEPT 0,8 99,2 

C5P1A3 FP 1,38 AM 1,43 PS -0,4863 MN 0,51 MPLAT 1,61 98,39 

C5P2A3 FP -0,13 AMG 0,28 MBS 0,2419 P 1,03 MES 0 100 

C5P3A3 FP -0,23 AMG 0,46 BS -0,04217 AS 0,86 PLAT 3,1 96,9 

C5P4A3 FP 0,63 AG 0,58 MS 0,2272 P 1,11 LEPT 0 100 

C5P5A3 FP 0,16 AG 0,45 BS -0,03214 AS 1,15 LEPT 0,4 99,6 

C6P1A3 FP 2,59 AF 0,45 BS -0,2246 N 1,23 LEPT 0 100 

C6P2A3 FP 0,05 AG 0,31 MBS -0,1904 N 0,78 PLAT 0 100 

C6P3A3 FP 0,03 AG 0,34 MBS -0,1645 N 0,78 PLAT 0 100 

C6P4A3 FP 0,05 AG 0,46 BS -0,03259 AS 1,11 LEPT 0,5 99,5 

C6P5A3 FP -0,09 AMG 0,38 BS 0,07455 AS 0,97 MES 0,6 99,4 

C7P1A3 FP 1,72 AM 1,30 PS -0,4824 MN 0,89 PLAT 3,8 96,1 

C7P2A3 FP -0,03 AMG 0,35 BS -0,04964 AS 0,82 PLAT 0,1 99,9 

C7P3A3 FP 0,16 AG 0,34 MBS -0,1423 N 1,38 LEPT 0,8 99,2 

C7P4A3 FP 0,49 AG 0,73 MS 0,32 MP 1,33 LEPT 0 100 

C7P5A3 FP -0,13 AMG 0,54 MS -0,07775 AS 0,85 PLAT 3,1 96,9 

C8P1A3 FP 2,62 AF 0,38 BS -0,2212 N 1,42 LEPT 0 100 

C8P2A3 FP -0,26 AMG 0,44 BS 0,01723 AS 0,73 PLAT 6,2 93,8 

C8P3A3 FP 0,13 AG 0,28 MBS -0,2755 N 1,10 MES  0,1 99,9 

C8P4A3 FP 0,20 AG 0,31 MBS -0,1352 N 1,45 LEPT 0,3 99,7 

C8P5A3 FP 0,42 AG 0,46 BS 0,335 MP 1,45 LEPT 0 100 

C9P1A3 FP 2,62 AF 0,44 BS -0,2842 N 1,75 MLEPT 0 100 

C9P2A3 FP 0,10 AG 0,39 BS -0,1404 N 1,18 LEPT 0,2 99,8 
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C9P3A3 FP 0,07 AG 0,46 BS -0,2608 N 1,24 LEPT 2,6 97,4 

C9P4A3 FP 0,39 AG 0,43 BS 0,08859 AS 1,12 LEPT 0,3 99,7 

C9P5A3 FP 0,85 AG 0,61 MS 0,08481 AS 0,84 PLAT 0 100 

C10P1A3 FP 2,74 AF 0,38 BS -0,07888 AS 1,60 MLEPT 0,1 99,9 

C10P2A3 FP -0,02 AMG 0,33 MBS -0,05173 AS 0,78 PLAT 0 100 

C10P3A3 FP 0,13 AG 0,36 BS -0,1658 N 1,25 LEPT 0,1 99,9 

C10P4A3 FP 0,10 AG 0,44 BS -0,1681 N 1,19 LEPT 0,3 99,7 

C10P5A3 FP 0,15 AG 0,42 BS -0,1583 N 1,46 LEPT 0,4 99,6 

C11P1A3 FP 2,39 AF 0,55 MS -0,266 N 0,86 PLAT 0 100 

C11P2A3 FP 0,72 AG 1,33 PS 0,5083 MP 0,60 MPLAT 0,4 99,6 

C11P3A3 FP 0,81 AG 1 PS 0,5914 MP 1,26 LEPT 0,1 99,9 

C11P4A3 FP 0,05 AG 0,41 BS -0,2372 N 1,05 MES  0,4 99,6 

C11P5A3 FP 0,17 AG 0,36 BS -0,09555 AS 1,42 LEPT 0,3 99,7 

C12P1A3 FP 2,82 AF 0,33 MBS 0,05971 AS 1,4 LEPT 0 100 

C12P2A3 FP 0,91 AG 1,24 PS 0,6001 MP 0,62 MPLAT 0 100 

C12P3A3 FP 1,37 AM 1,09 PS 0,02124 AS 0,62 MPLAT 0,1 99,9 

C12P4A3 FP 0,07 AG 0,41 BS -0,2366 N 1,14 MES  0,6 99,4 

C12P5A3 FP 0,14 AG 0,32 MBS -0,211 N 1,29 LEPT 0,2 99,8 

C13P1A3 FP 2,62 AF 0,57 MS -0,2805 N 1,47 LEPT 0 100 

C13P2A3 FP 0,10 AG 0,30 MBS -0,2931 N 1,00 MES  0,1 99,9 

C13P3A3 FP 0,44 AG 0,39 BS 0,2707 P 1,02 MES  0 100 

C13P4A3 FP -0,38 AMG 0,39 BS -0,02531 AS 0,94 MES  2,3 97,7 

C13P5A3 FP 0,26 AG 0,28 MBS 0,04319 AS 1,39 LEPT 0 100 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: FP: face praial, Cla: classificação, AG: areia grossa, AMG: areia muito grossa, BS: bem selecionado, MS: 

moderadamente selecionado, MBS: muito bem selecionado, PS: pobremente selecionado, AS: aproximadamente 

simétrica, N: negativa, MN: muito negativa, P: positiva, MP: muito positiva, MES: mesocúrtica, LEPT: leptocúrtica, 

PLAT: platicúrtica, MLEPT: muito leptocúrtica, MPLAT: muito platicúrtica.   


