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RESUMO: Esse estudo teve como objetivo o monitoramento morfossedimentar, para 
a determinação das variações espaciais e temporais sazonais em 2014 do sistema 
praial de Boa Viagem (Recife-PE) (8°08’04’’S/34º54’05’’W), no intuito de analisar sua 
tendência erosiva ou deposicional. A linha de arenitos de praia presente no perfil 
inferior paralelo à praia é uma feição marcante, bem como o muro de contenção, e 
influenciam sua sedimentação. Para isso, foram efetuados perfis praiais sazonais 
com nível/estádia e coleta de sedimentos, envolvendo a sua caracterização 
morfológica, textural e geoquímica. Na presente pesquisa foram coletadas em quatro 
marés de sizígia alternadas, durante as quatro estações do ano, 5 pontos de 
controle de sedimentos superficiais, sendo: 3 pontos nos perfis praiais (superior, 
médio e inferior) um ponto 200m ao norte e outro de mesma distância ao sul, 
perfazendo um total de 20 amostras. Os trabalhos de campo foram denominados de 
Boa Viagem 1 (Perfil 44: 14/02/2014), Boa Viagem 2 (Perfil 48: 28/05/2014), Boa 
Viagem 3 (Perfil 53: 09/09/2014) e Boa Viagem 4 (Perfil 56: 19/12/2014), cobrindo 
todas estações do ano. No laboratório foram efetuadas análises granulométricas 
(Suguio,1973) e composicionais do sedimento: carbonato de cálcio (CaCO3) e 
matéria orgânica total (MOT) (Carver, 1971). Os parâmetros estatísticos dos 
sedimentos foram analisados de acordo com Folk & Ward (1957) e o diagrama de 
fácies sedimentares de Shepard (1954). Os sedimentos foram classificados em 70% 
das amostras como areias finas litoclásticas (CaCO3 < 30%) com teores orgânicos 
muito baixos (MOT < 3%). Em relação à morfologia, a praia é do tipo intermediária 
com banco e praia rítmicos (Short & Wright,1984), mas com a presença de terraços 
de baixamar, devido ao regime de mesomarés com 2,6m de amplitude nas sizígias. 
Os volumes dos perfis praiais medidos para as 4 campanhas foram: Boa Viagem 1 
(fev.) 86,8 m3.m-1; Boa Viagem 2 (mai.) 92,2 m3.m-1; Boa Viagem 3 (set.) 42,6 m3.m-

1; Boa Viagem 4 – (dez.) 73,3 m3.m-1. Desta forma, ocorreram variações nos 
volumes dos perfis sedimentares, em especial no período de inverno, resultado 
provável de uma forte ressaca ocorrida de 07-09/09/2014. Portanto, durante as 
coletas da campanha BV3, que acarretou em uma grande erosão no perfil, indicada 
inclusive, pela presença de areias médias nessa campanha e em dezembro (BV4). 
Apresenta assim padrão sazonal morfossedimentar tardio comparado com Bouma 
(1962), com deposição de sedimentos no período de verão-outono e erosão no 
inverno-primavera subsequente. Esse comportamento estaria relacionado à maior 
energia de ondas derivadas dos sistemas frontais de SSE, mais intensos no inverno, 
somados à influência das marés equinociais de setembro. No geral, à exceção dos 
perfis praiais superiores de setembro e dezembro, esse setor da praia de Boa 
Viagem não apresenta variação sazonal significativa no diâmetro médio dos grãos e 
no grau de seleção, sendo a praia primordialmente composta por areias finas 
litoclásticas, com baixos teores orgânicos. Porém, com base nos dados, pode-se 
afirmar que a praia se encontra em desequilíbrio morfológico, apresentando 
tendências erosivas em 2014. Uma maior série temporal de dados é necessária, 
entretanto, para observar se essas tendências têm padrão interanual.  
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