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A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas que habitam a zona 

costeira, principalmente no que se refere ao desafio de preservar a qualidade de vida na relação 

sociedade e natureza.  Mais especificamente, o Estado de Pernambuco vem enfrentando 

processos erosivos que tiveram como desencadeamento registrado a partir de 1914 com a 

construção e ampliação do molhe portuário do Recife.  A referida obra interceptou a corrente de 

deriva litorânea (responsável pelo transporte de sedimentos e o arranjo praial com a 

predominância do sentido sudeste-nordeste). O sistema da referida corrente entra em 

desequilíbrio ao contato com o molhe portuário do Recife, a barlamar passou a colmatar 

sedimentos e a sotamar erodiu. Nos últimos 6.500 anos, conhece-se o último evento de 

transgressão marinha, por várias evidências geológicas, biológicas e pré-históricas nas costas 

nordeste (SUGUIO et al., 1985; MARTIN et al., 1996; BEZERRA BARRETO SUGUIO, 2003). 

Nas porções externas da costa de Catuama e Ponta de Pedras (áreas objeto de estudo), 

encontram-se terraços de construção marinha (wave-built terraces- situados acima do atual nível 

do mar, são evidências inquestionáveis de antigos níveis do mar acima do atual) de idade 

pleistocênica, separada por depressões alongadas onde fixaram-se a Laguna do Gomes em 

Catuama que hoje encontra-se aterrada em quase sua totalidade  (OLIVEIRA,1998). Nesse 

sentido, a pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento acerca das condições atuais de 

degradação da faixa costeira das praias do município de Goiana, com ênfase às Praias de 

Catuama e Ponta de Pedras, ambas, alvo de intenso processo de retrogradação desencadeada, 

sobretudo, pela ação antrópica. Como procedimentos metodológicos, utilizou-se a teoria geral 

dos sistemas (PENTEADO, 1974), tendo como foco o sistema processo e resposta, sendo uma 

combinação de sistemas em sequência e morfológicos. Os primeiros indicam os processos e os 

segundo, a forma, sendo esta nada mais do que uma resposta a determinados estímulos 

(processos). Utilizando as técnicas de campo, consorciada com análises de gabinete, 

climatológica, análise de imagens de satélites e de registros fotográficos realizados in loco 

complementando com o estudo dos perfis praiais. Como elemento conclusivo, as sistemáticas 

visitas ao campo possibilitaram mensurar a intensidade dos processos erosivos, confirmado 

através dos perfis realizados, que em sua maioria indicaram déficit de sedimentos preocupantes.  
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