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1 – Origens dos Agentes Geológicos 

 

Inicialmente, como base para o entendimento dos efeitos que modelam as 

faixas litorâneas, constituídas por praias, procura-se apresentar uma 

descrição dos agentes geológicos de superfície intervenientes no processo.  

 

Quando as ondas eletromagnéticas do Sol alcançam a atmosfera terrestre, 

aproximadamente 40% da energia correspondente é refletida para o espaço, 

sem qualquer mudança. Dos 60% restantes, uma parcela de, 

aproximadamente, 20% é absorvida pela atmosfera, aquecendo-a. O restante 

final (40%) é absorvido pelos oceanos e pelos continentes. A parcela da energia 

absorvida pelos oceanos aquece a água, produzindo evaporação, vapor d’água, 

chuvas, neves e todas as demais formas de precipitação. A parte absorvida 

pelos solos e rochas também causam aquecimento e, conseqüentemente o ar, 

podendo produzir correntes de convecção originadoras de ventos que, 

soprando sobre os oceanos, produzem ondas. Assim os maiores agentes de 

transporte de sedimentos, atuantes sobre a superfície da Terra, têm como 

fonte primária a energia solar. 

 

As marés refletem as ações combinadas de atração gravitacional entre a Terra 

e a Lua e, complementarmente, o Sol. As energias cinéticas da Terra e da Lua 

também participam do processo de formação das marés movimentando-a 

pelos oceanos como consequência da rotação da Terra em torno do seu eixo e 

do movimento orbital da Lua em torno da Terra. O equilíbrio dessas forças, 

cujo centro de massa situa-se no interior da Terra, a uma distância de 1/4 de 

seu raio, impede a aproximação Terra x Lua e, a medida que a Terra gira, 

provoca protuberâncias nas massas oceânicas em movimento contínuo, assim 

estabelecendo o ciclo das marés. 

 

 



 

 

A força centrífuga produzida pela rotação da Terra distribui-se 

homogeneamente por toda ela, enquanto a força gravitacional é maior para os 

pontos mais próximos da Lua. Sendo assim, na face da Terra voltada para a 

Lua é produzido um alto de maré dominado pela força gravitacional, 

enquanto na face oposta o alto de maré produzido é dominado pela força 

centrífuga. Sabe-se que a Lua tem duas passagens, a cada 24h50m sobre um 

determinado meridiano terrestre, daí resulta que, aproximadamente , a cada 8 

horas, num ponto fixo da Terra, são observados um pico de maré alta e um 

pico de maré baixa. De forma mais exata, os 4 picos, até aqui referidos, são 

observados em dias sucessivos com uma defasagem de 50 minutos. 

 

 

Em virtude da proximidade, a Lua exerce o dobro da força gravitacional 

exercida pelo Sol, mas a conjugação das forças gravitacionais da Lua e do Sol 

responde por variações significativas na amplitude das marés. Durante um 

mês, as variações no alinhamento do Sol e da Lua produzem marés de sizígia 

(Lua Nova e Lua Cheia), quando se verifica o alinhamento do sistema, 

enquanto que as marés de quadratura (Quarto Minguante e Quarto 

Crescente) são presentes quando o sistema se encontra em oposição (Figura 1). 

Em relação às marés de quadratura, as marés de sizígia são cerca de 20% 

mais altas, na maré alta, e 20% mais baixas, na maré baixa. Ciclos completos 

de marés de sizigia e de quadratura, duas de cada, repetem-se em intervalos de 

29,5 dias 

 

 

Em função de variações ditadas pela latitude, os regimes de marés são 

classificados em 3 tipos: micromarés – marés de sizígia menores que 2 metros 

(litorais do sul e do sudeste); mesomarés – marés de sizígia entre 2 e 4 metros 

(litoral leste e parte do litoral do nordeste) e macromarés- marés de sizígia 

maiores que 4 metros (parte do litoral nordeste e litoral norte). Acrescente-se 

que as marés podem sofrer variações de escalas de tempo diferentes, com 

destaque para as mudanças de intensidade e direção dos ventos, fruto das 

variações de pressões atmosféricas, próprias da passagem de frentes frias Tais 

variações podem alcançar até 2 metros na Região Sudeste. 

 

 

 



 
Figura 1 – Ciclos das marés: efeitos conjugados das atrações gravitacionais da 

Lua e do Sol e da rotação da Terra. Fonte: Souza et al (2005) 

 

2 – Praias 

 

As praias são constituídas de depósitos de sedimentos inconsolidados, 

formados na interface entre o continente e o mar e que se mostram em 

permanente mutação, geométrica e topográfica, como conseqüência de 

processos associados a ondas, marés, ventos e correntes derivadas. Os 

conjuntos praiais da Região Oceânica exibem faixas emersas 

morfologicamente planas e com grandes estoques de areia em suas partes 



submersas. Conforme Souza et al (2005), cerca de 2/3 da população mundial 

habita as regiões costeiras, o que corresponde a menos de 15% da superfície 

terrestre. Tal concentração populacional, por si só, traduz a importância que 

essas regiões encerram. 

 

Considerando a ausência de padronização da nomenclatura dos conjuntos 

praiais, apresenta-se abaixo um perfil normal à linha de costa, com suas 

ondulações e faixas características, conforme Muhe (2008) e Souza et al (2005) 

- Face da praia: faixa emersa  na maré baixa e submersa na maré alta. 

- Pós praia: faixa só invadida por ondas de ressacas ou por marés 

excepcionalmente altas. 

- Ante praia: faixa que se estende desde o limite inferior da face da praia até 

onde as ondas normais não afetam mais a superfície de fundo, o que 

corresponde a profundidades variáveis de 10 a 20 metros. 

- Zona de surfe e arrebentação: faixa que se estende desde a primeira até a 

última linha de quebra das ondas. 

- Bermas: terraços formados na pós praia, acima do limite da maré alta (face 

da praia). Como conseqüência de variações de energia das ondas, mais de uma 

berma podem ser formadas. Ondas de baixa energia tendem ao modelamento 

da face da praia, enquanto as ondas de ressacas avançam o processo erosivo, 

aplainam a superfície e formam berma na pós praia, (V. Foto 1) onde a 

energia é dissipada, e, no recuo, transportam e depositam sedimentos na 

plataforma submersa. É um processo cíclico que, por vezes, forma bancos 

longitudinais afogados (barras). 

 
Figura 2 – Nomenclatura de um perfil de praia. Fonte:Muhe (2008) 



  
Foto 1 – Processo erosivo, na Praia de Piratininga, com formação de berma  e 

afloramento de blocos de rocha, deixados quando da realização de obras 

passadas. Tais blocos permanecem cobertos de areia durante longos períodos 

de tempo, só aflorando quando da ocorrência de ressacas. 

 

 

A dinâmica das ondas, somada à variação das marés, constituem processo cujo 

entendimento é altamente importante seja bem analisado, com a realização de 

perfis transversais periódicos, tendo em vista as intervenções provenientes de 

projetos urbanísticos na orla das praias. As praias da Região Oceânica 

ressaltam essa importância. 

 

3 – A origem dos cordões litorâneos arenosos da Região Oceânica 

 

Na formação dos cordões litorâneos arenosos da Região Oceânica, a concepção 

mais recente aponta para uma origem por afogamento de praias e dunas 

costeiras durante os eventos de subida do nível do mar (Muhe, 2008). Vejam o 

Artigo 8. Tal concepção é baseada nas ocorrências de alinhamentos submersos 

de arenitos de praia (beach rocks), fronteiriços às praias do Estado do Rio de 

Janeiro, o que atesta a posição de antigas linhas de costa, assim sugerindo que 

os cordões litorâneos desse trecho migraram para as posições atuais, 

juntamente com a elevação do nível do mar, como mostra a Figura 3. Esta 



concepção decorre do conhecimento de que os arenitos de praia (beach rocks) 

são formados por cimentação por CaCO3 (carbonato de cálcio), dando coesão 

e resistência à erosão aos bancos arenosos e, por conseqüência, possibilitando 

manterem-se na posição atual. Uma vez deslocado, o cordão arenoso, 

posicionado entre o mar e a planície costeira interior, sofreu a ação de uma 

nova elevação do nível do mar, originadora das lagunas de Itaipu e 

Piratininga. 

 
 

Figura 3 – Migração de ilhas barreiras como resultado de transgressão do 

mar. Fonte: Souza et al (2005) 
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