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ABSTRACT 

 
The position of the coastline is closely related to the sediment which is in turn the basis of 
interaction between various parameters such as: waves, currents and tides, rainfall, direction and 
intensity of the winds and input of sediment. Changes in the rates of contribution and withdrawal 
of sediments tend to cause serious problems in urban areas that represent an important option for 
leisure and economic activity, especially when the results are negative, causing erosion. In order 
to determine the behavior of the coastline of Paraiba coast, were made of field observations, 
satellite imagery, aerial photographs and during overflight. The great diversity of the coastline 
paraibana is linked to the degree of urban occupation, the stock sediment and the alignment of the 
coastline. Thus the coast line of the state of Paraiba was defined in 4 categories that include 
erosion, balance, progradation and stabilized by engineering work, causing the map of the current 
situation of the coastline of the state of Paraiba. 
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RESUMO 
 

A posição da linha de costa está intimamente relacionada ao balanço sedimentar o qual é, por sua 
vez, função da interação entre vários parâmetros tais como: ondas, correntes e marés, 
precipitação, direção e intensidade dos ventos e aporte de sedimentos. Modificações nas taxas de 
aporte e da retirada de sedimentos tendem a provocar sérios problemas em áreas urbanizadas que 
representam uma importante opção de lazer e de atividade econômica, principalmente quando o 
balanço é negativo, gerando erosão. Com o objetivo de determinar o comportamento da linha de 
costa do litoral paraibano, foram feitas observações de campo, em imagens de satélite, em 
fotografias aéreas e durante sobrevôos. A grande heterogeneidade da linha de costa paraibana 
está associada ao grau de ocupação urbana, ao estoque sedimentar e ao alinhamento da linha de 
costa. Deste modo a linha de costa do Estado da Paraíba foi definida em 4 categorias que incluem 
erosão, equilíbrio, progradação e estabilizada por obra de engenharia, originando o mapa da 
situação atual da linha de costa do Estado da Paraíba. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Erosão; Nível relativo do mar; Paraíba 
 
 
1. Introdução 

Apesar dos trabalhos de campo não terem ocorrido em situação ideal, ou seja, em épocas 
distintas (inverno e verão), e não ter sido feito um acompanhamento mais prolongado da 
evolução dos processos, foi possível realizar observações que refletem o estado da linha de costa 



e desta forma contribuir para se determinar as tendências de comportamento desta entidade na 
área de estudo.  

Deste modo a linha de costa do Estado da Paraíba foi segmentada em 4 categorias que 
incluem erosão, equilíbrio, progradação e estabilizada por obra de engenharia, originando o mapa 
da situação atual da linha de costa do Estado da Paraíba (Figura 41).  

Em campo, foram considerados como indicadores de erosão: a ocorrência de coqueiros 
caídos, escarpas erosivas e falésias ativas. Na categoria linha de costa em equilíbrio foram 
considerados os trechos que se encontram em equilíbrio dinâmico, ou seja, aqueles em que a 
linha de costa não sofre grandes alterações existindo, entretanto, uma variação sazonal de erosão 
e reconstrução do prisma praial, observadas em visitas não sistemáticas ao longo dos trabalhos.  

Os trechos em progradação foram identificados como aqueles onde se verificou 
acumulação significativa de sedimentos, possibilitando a recomposição da vegetação e 
apresentando larga faixa de praia. Os trechos onde se verificou a presença de muros de proteção e 
molhes foram enquadrados na categoria estabilizados por obra de engenharia. 

 
2. Trechos com linha de costa em erosão 

Acaú – a erosão pode estar relacionada com a retirada de sedimentos da linha de costa por ondas 
de grande energia provenientes de S e que não foram totalmente repostos pela deriva de sul.    
Ponta de Coqueiro (lado sul)  - a erosão aqui pode ser explicada pela disposição dos recifes em 
frente a este setor que apresentam “janelas” por onde ondas do quadrante SE penetram. 
Praia de Pitimbú – nesse trecho a erosão pode ser devida à intensidade potencial da deriva 
litorânea efetiva. Outro fator pode estar relacionado com a divergência no sentido da deriva.  
Praia do Abiaí - Quase toda a extensão é constituída de falésias vivas do Grupo Barreiras. De 
uma maneira geral a erosão em toda essa região provavelmente está relacionada a uma zona de 
divergência no sentido da deriva litorânea aí localizada.  
Praia Bela/Tambaba - aqui a erosão pode estar relacionada ao fato de que o início deste trecho, 
a norte, coincide com um local em que há uma inversão no sentido da deriva litorânea e aumento 
da altura da onda do quadrante SE.    
Enseada de Carapibus. A erosão neste trecho está relacionada com a existência de janelas entre 
os recifes e concentração dos raios de ondas provenientes de S, assim como aumento na deriva 
litorânea efetiva.   
Barra do Gramame (norte) - o sentido da deriva efetiva neste setor é de sul para norte, 
permitindo a captura de sedimentos na Barra de Gramame e aumento na intensidade da deriva 
litorânea que gera um déficit de sedimento a barlamar resultando em erosão mais a norte.  
Jacarapé até Ponta do Cabo Branco – trecho de falésias vivas, com intensa erosão. A erosão 
pode estar relacionada com a presença de recifes que funcionam como anteparo para as ondas de 
NE, porém existem janelas nestes recifes que permitem a ação das ondas de SE e S, que são mais 
efetivas.    
Praia do Bessa - a erosão pode estar relacionada a uma zona de divergência no sentido da deriva 
litorânea, aí localizada, que está retirando continuamente sedimento desta região. O trecho para 
sul desta zona de divergência alimenta um pontal arenoso que cresce nesse sentido em direção ao 
mar.  
Ponta de Campina - assim como na praia do Bessa, a erosão neste setor pode estar relacionada 
com uma inversão no sentido da deriva, apesar de uma diminuição da deriva efetiva. 



Gameleira – a erosão neste trecho costeiro pode estar relacionada a um aumento considerável na 
intensidade potencial da deriva litorânea efetiva, bem como pelo fato de aí se localizarem focos 
de convergência dos raios-de-onda de E. 
Ponta de Lucena - neste setor há uma inversão no sentido da deriva litorânea e concentração das 
ondas de E e SE. A presença de recifes, servindo de anteparo, faz crescer bancos arenosos.  
Praia de Campina - a erosão neste trecho está relacionada, possivelmente, com a incidência das 
ondas de E e de NE e intensidade na deriva litorânea efetiva. Urbanização desordenada agrava o 
fenômeno erosivo. 
Baía da Traição - a erosão neste trecho costeiro pode estar relacionada à zona de divergência no 
sentido da deriva litorânea efetiva de sedimentos, aí existente. 
Praia do Giz Branco até Barra de Camaratuba - a divergência no sentido da deriva efetiva 
pode ser a causa da erosão neste trecho de falésias vivas, assim como aumento na deriva litorânea 
efetiva. 
Barra de Camaratuba - a intensidade da deriva litorânea efetiva é muito forte, 5155, aliada à 
concentração dos raios-de-ondas de SE o que pode causar um déficit de sedimento. 
 
3. Trechos com linha de costa em progradação 
 

Pontinha - margem esquerda do Rio Goiana. Presença de um terraço vegetado por gramíneas, 
indicando que este trecho experimentou progradação recente.  
Ponta de Pitimbú (Sul) – a progradação neste trecho costeiro pode estar relacionada ao aporte de 
material trazido pela deriva de norte para sul, que cai de intensidade abruptamente. 
Margem direita do Rio Abiaí – presença de falésia inativa, com terraço amplo vegetado à 
frente. A progradação neste trecho costeiro pode estar relacionada à convergência no sentido da 
deriva litorânea efetiva.                           
Cabo Branco/Tambaú (Hotel Tambaú) – praia ampla, sugestiva de progradação. 
Provavelmente os sedimentos aqui retidos tenham vindo da Ponta do Cabo Branco. Tais 
sedimentos são trazidos pela deriva de sul, com intensidade potencial  e aí depositados após a 
intensidade cair abruptamente para praticamente zero. 
Bessa (Até o Convívio Mar) – vegetação recomposta, alargamento da pós-praia, indicando que 
este trecho neste momento está em progradação. Tal progradação pode estar relacionada à 
convergência no sentido da deriva litorânea efetiva aí existente. 
Intermares até Ponta de Campina – Grande embaiamento, com praia ampla. A ocupação 
urbana se dá a uma distância grande da linha de preamar máxima. A largura da praia diminui em 
direção às duas extremidades do embaiamento. Existe uma linha de coqueiros bastante recuada, 
separada do berma por uma faixa com vegetação pioneira de restinga, sugerindo expressiva 
progradação.  
Fagundes - praia relativamente ampla. Algum retrabalhamento eólico dá origem a um cordão-
duna elevado. Atrás existem outros cordões formados subrecentemente, sugerindo que este trecho 
esteja experimentando progradação.  
Lucena – praia e pós-praia bastante amplos, com mais de cem metros de largura, com alguns 
trechos vegetados. A progradação pode estar relacionada à convergência da deriva litorânea, 
originada a partir do gradiente de energia das ondas gerada pelo foco de incidência das ondas de 
existente acima de Fagundes 



Ponta de Lucena até Camaçari – Presença de um cordão-duna atrás do qual ocorre uma ampla 
faixa, mais de 100 metros de largura, vegetada por gramínea.  
Norte da barra do Miriri – presença de uma planície arenosa relativamente ampla, sendo que na 
sua porção mais externa ocorre um cordão-duna bem pronunciado, já vegetado com vegetação 
rasteira de praia.  
Rio Mamanguape até Baía da Traição – Forma um grande embaiamento, protegido por uma 
linha de recifes, com praia ampla. A ocupação urbana se dá a uma distância razoável da linha de 
preamar máxima. Presença de cordão-duna vegetado. 
Barra do Camaratuba até o Rio Guajú – pós-praia caracterizado por grandes dunas. Presença 
de um terraço de berma amplo, vegetado por gramíneas. 
 
4. Trechos com linha de costa em equilíbrio 

 
Praia Azul – presença de um terraço arenoso vegetado por gramíneas formando uma linha bem 
nítida.  
Enseada de Pitimbú – existe uma linha de coqueiros mais interna onde há na frente um terraço 
vegetado. As casas estão construídas bem mais recuadas.  
Praia do Abiaí – cones de dejeção da falésia vegetados.   
Margem esquerda do rio Abiaí – presença de um terraço de berma que termina exatamente de 
encontro a uma linha que já foi uma pequena escarpa de erosão. 
Coqueirinho - os cones de dejeção colocados no sopé da falésia apresentam escarpa vegetada, 
mostrando que já há algum tempo ela não foi atingida pela erosão.  
Jacumã – Barra de Gramame – presença de uma pequena duna frontal em contato bem nítido 
com o terraço de berma atual. Mais atrás existe uma outra escarpa, bem pronunciada, que 
representa um episódio de erosão pretérita.  
Praia do Sol / Jacarapé - cones de dejeção vegetados e à frente terraço vegetado, indicando 
erosão pretérita. Falésias inativas com erosão pluvial intensa. 
Camboinha - escarpa de erosão revegetada. Aumento na largura do pós-praia. Dunas frontais. 
Gameleira até Lucena – praia com pós-praia amplo, onde antes já teve episódio erosivo. 
Terraço de berma com vegetação se recompondo.  
Praia de Campina até Rio Mamanguape - duna frontal em formação. Logo atrás desta duna 
frontal existe um cordão-duna bastante elevado.  
Praia do Forte até Giz Branco – a praia é um pouco ampla. Existe um cordão-duna insipiente 
querendo se formar na crista do berma.  
Barra do Camaratuba – este trecho sofreu um episódio de erosão, depois uma acumulação. 
Presença de um terraço encostado à falésia do Grupo Barreiras. É um terraço relativamente alto, 
com areia branca bem lixiviada.  
 
5. Trechos com linha de costa estabilizada por obra de engenharia 
 
Ponta de Pitimbú (6orte) - O gabião mais ao norte está quase soterrado.  
Manaíra – Presença de obra de engenharia (gabiões) apresentando sedimentação.  
Camboinha até Praia de Miramar – praia bastante larga. Este trecho acumulou muita areia.  



Costinha até Fagundes – apesar da construção dos gabiões, a erosão ainda é observada. A 
erosão também pode estar relacionada com a construção do guia corrente do porto de Cabedelo, 
que barra os sedimentos, causando um déficit de sedimento.  
 
6. Conclusão 
 

Os estudos mostraram que o Estado da Paraíba tem exibido vários trechos onde se verifica 
uma tendência de longo prazo para recuo da linha de costa.  

A quase ausência de terraços marinhos do Holoceno e Pleistoceno reflete estas tendências 
erosivas de longo período.  

Várias causas podem ser aventadas para explicar o processo erosivo na costa do Estado da 
Paraíba, associadas a fenômenos naturais e antrópicos: (1) balanço negativo de sedimentos; (2) 
concentração de energia de ondas devido ao fenômeno de refração em feições morfológicas 
submersas; (3) ocupação desordenada da zona costeira.  

Todos estes fenômenos controlam a posição da linha de costa e sua compreensão é 
fundamental para se entender o seu comportamento.  

No caso do litoral do Estado da Paraíba, o recuo da linha de costa foi ainda mais 
exacerbado pela retenção de sedimentos devido à construção de barragens, os quais em condições 
normais atingiriam a zona costeira.  

Historicamente, as pessoas consideram a proteção da linha de costa como um problema 
local, e têm procurado solucioná-lo construindo estruturas para impedir o transporte de 
sedimentos em um determinado local. No entanto, construir estruturas para resolver um problema 
de erosão local pode estender e intensificar o problema erosivo ao longo de praias próximas, 
requerendo a construção de estruturas ao longo de costas inteiras.  

Outro importante fator que se deve considerar em problemas de erosão costeira é a 
atividade eólica como componente na determinação do balanço de sedimento na zona costeira.  

A disponibilidade de areia para a formação de extensos campos de dunas, por exemplo, os 
depósitos eólicos existentes no setor norte, entre as praias de Guajú e Baía da Traição, certamente 
estão relacionados com períodos regressivos (disponibilidade de areia na plataforma interna 
recém descoberta) e climas áridos e semi-áridos (ventos, insolação, pluviosidade reduzida e baixa 
umidade, condições ideais para a remobilização dos sedimentos arenosos). O volume de 
sedimentos estocados nestas dunas irá contribuir para um balanço negativo ao longo da linha de 
costa.  

Associados aos fatores mencionados acima se deve levar em conta, quando se considera o 
fenômeno de erosão, os processos de ocupação e utilização do uso do solo nestas áreas.  

Nas últimas décadas, o litoral da Paraíba apresentou um crescimento populacional 
significativo, com conseqüente crescimento imobiliário, decorrente do desenvolvimento do 
turismo, abertura de novas estradas, possibilitando o acesso a áreas antes pouco habitadas.  

De acordo com o censo demográfico da Paraíba para os anos de 1970 e 2000, este 
crescimento foi verificado nos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, os 
três primeiros concentrando as maiores densidades populacionais. Os municípios de Mataraca, 
Baía da Traição e Lucena apresentaram as menores taxas de crescimento e conseqüentemente, as 
menores densidades populacionais.   



A ocupação e/ou instalação de estruturas fixas em locais inadequados, sem a observância 
dos limites de oscilação do perfil praial e as áreas de recarga de sedimentos ao longo das praias 
de Manaíra e Bessa (João Pessoa), Formosa, Camboinha, Ponta de Mato e Miramar (Cabedelo), 
Costinha (Lucena), Pitimbú (Pitimbú), contribuiu para o agravamento da erosão costeira natural, 
com destruição de imóveis, praias recreativas e vias urbanas.  

Isto resultou em intervenções, muitas vezes por iniciativa dos proprietários, para impedir 
o avanço do mar e conseqüente perda patrimonial. O que se vê é uma sucessão de imóveis com 
diferentes tipos de obra de contenção, sem nenhum estudo técnico, desencadeando a transferência 
do problema para as áreas vizinhas. Este processo é imperceptível nas áreas que não estão 
ocupadas ou ainda estão em vias de ocupação, como nos municípios de Mataraca e Rio Tinto. 
Apesar da existência de trechos em erosão nestas áreas, os mesmos não têm sido divulgados nos 
meios de comunicação uma vez que não se verifica destruição de imóveis.  

Diante das características locais, os estudos resultaram em uma série de informações 
sobre o comportamento das praias e das tendências gerais de evolução observadas e esperadas ao 
longo do tempo que deverão ser extremamente úteis para orientar a ocupação da linha de costa. 

Os trabalhos de campo e a caracterização da linha de costa paraibana possibilitaram a 
identificação dos trechos mais críticos sob o ponto de vista da erosão costeira, dos trechos que se 
encontram em equilíbrio, daqueles estabilizados por obra de engenharia e os que se encontram 
em progradação. No total, dos 140 km de praias, cerca de 58,80 km (42,37 %) experimentam 
recuo da posição da linha de costa, 46,75 km (33,69 %) experimentam progradação, 27,60 km 
(19,89%), encontra-se em equilíbrio e apenas 5,86 km (4,25%) estão estabilizados por obras de 
engenharia.  

Tentar evitar a erosão é uma tarefa muito complexa, pois nem sempre é fácil calcular os 
eventuais impactos da intervenção humana, em longo prazo, neste processo natural. As 
tradicionais obras de engenharia destinadas a prevenir a erosão costeira, como os molhes, muros 
de proteção e gabiões, apresentam um custo de manutenção muito elevado e nem sempre 
conseguem impedir, de modo satisfatório, a erosão da costa, como na praia de Formosa e 
Miramar e em Cabedelo. Em alguns trechos, independentemente da presença de obras de 
proteção, a erosão persiste.  

A compreensão da dinâmica que origina o transporte e a disponibilidade destes 
sedimentos facilitou a interpretação da evolução morfogenética que fundamentará o planejamento 
costeiro em futuros projetos para esta faixa do litoral da Paraíba.  

Toda esta região costeira, com cerca de 140 km caracteriza-se por apresentar vários 
trechos de divergência no sentido da deriva litorânea efetiva dos sedimentos, cuja intensidade 
potencial aumenta consideravelmente de valor, como em Pitimbú, Bessa, Lucena e Barra de 
Camaratuba. Este fato implica em um déficit crescente de sedimentos, o que pode explicar a 
maior ou menor susceptibilidade, de longa duração, para a erosão ao longo da costa paraibana, 
durante o Quaternário.  

No entanto faz-se necessário para fins de gerenciamento costeiro, um estudo mais 
pormenorizado das áreas afetadas por fenômenos erosivos, levantando dados como medição de 
correntes, dados batimétricos mais precisos e medição de altura de onda in loco, uma vez que os 
dados utilizados neste trabalho foram coletados de cartas náuticas cuja escala não foi compatível 
com a escala do trabalho.  
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