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A Ilha da Trindade possui 16 
praias, dispostas em uma 
linha de costa de 21,8 km 
de comprimento, sendo 16,7 

Km (76%) de formação rochosa, e 5,1 
Km (24%) composta de areia e seixos. 
O fato de Trindade ser a parte emersa de 
uma montanha submarina faz com que 
esta apresente uma plataforma insular 
estreita. (Vide Figura 1, texto “Quater-
nário e Paleoníveis  marinhos na Ilha da 
Trindade”). Tal fato permite que as ondas 
sofram pouco atrito com o fundo, chegan-
do assim aos costões rochosos e zona de 
arrebentação com elevada energia.

A ondulação média apresenta altu-
ra significativa de 2,14m, com período 
médio de 11,07s. A direção preferencial 
das ondas é de sul e sudoeste. Isso in-
dica que o setor mais energético situ-

AS PRAIAS 
DA ILHA DA TRINDADE

Autores:
Lauro Júlio Calliari, Arthur Antonio Machado, Yuri 
Gomes Pinheiro, Ricardo de Lima Costa, João Luiz 
Nicolodi, Luis Germano Biolchi.
-  Laboratório de Oceanografia Geológica, Instituto de 
 Oceanografia (IO).Universidade Federal do Rio Grande, 
 Av. Itália, s/n. CEP:  96203-900  Rio Grande, RS, Brasil.



PROTRINDADE
Programa de Pesquisas 
Científicas na Ilha da Trindade
10 ANOS DE PESQUISAS

8382

a-se entre o Sudoeste (SO) e o Leste 
(E), respectivamente, representado 
pela região compreendida entre os Far-
rilhões e a Praia da Calheta.

Entretanto, embora menos frequen-
tes, ondulações geradas por tempesta-
des em regiões ao norte da Ilha, bem 
como outros processos de transfor-
mação das ondas provindas de outros 
quadrantes, possibilitam a chegada de 
ondulações de maior energia ao se-
tor menos agitado, de Noroeste (NW) 
a Nordeste (NE), representado pela 
região entre as Praias do Noroeste e 
Calheta. O sistema de maré local é de 
micromaré semi-diurna, com amplitude 
de 1,3m.

A Figura (1) mostra a localização 
das praias. As predominantemente are-

nosas ocupam 1.2 Km. Praias de areia e 
seixos e seixos e matacões ocupam, em 
proporções similares, os outros 3,9 Km. 
Em geral os seixos das praias voltadas 
para o lado da África (E) têm aspecto 
de “seixos rolados”, enquanto que as 
das praias voltadas para o Brasil (W) 
são irregulares, com as bordas abrup-
tas, raramente arredondadas. As que 
apresentam maior quantidade de se-
dimentos caracterizados pelo tamanho 
da areia são: Cabritos, Calheta, Andra-
das, Tartarugas, Túnel e Príncipe. Com 
base na quantidade de minerais claros 
e escuros presentes na fração da areia, 
as praias diferenciam-se em praias de 
areias escuras, de areias mistas e de 
areias claras. Nas praias mais escu-
ras predominam os minerais máficos 

e ondas quebrando na forma de tubos (mergu-
lhante).

Justamente o fato de serem bastante inclina-
das faz com que grande parte da energia das on-
das seja refletida de volta para o oceano. No outro 
extremo da classificação global estão as praias 
dissipativas, ausentes em Trindade.

As praias de Trindade caracterizam-se pela 
falta de bancos arenosos na zona de “surf” estan-
do assim a reserva de areia na parte emersa. Isso 
faz com que um leve aumento na altura das ondas 
provoque grandes variações no perfil da praia. 

A presença de recifes de algas calcárias na 
zona de arrebentação, afloramentos rochosos e 
de pontais rochosos (promontórios), introduzem 
alterações nessa classificação geral, uma vez que 
modificam os processos da zona de arrebentação, 
dentre eles as correntes de retorno, perpendicula-
res e oblíquas a praia.

(rico em ferro e magnésio) de origem 
vulcânica e nas mais claras o material 
carbonático de origem biogênica (frag-
mentos de algas calcárias, moluscos e 
outros organismos). É notável a inexis-
tência de areia constituída por grãos 
de quartzo os quais predominam nas 
praias continentais ao longo da costa 
brasileira.

Dentro de uma classificação global 
em função do tipo de areia, das carac-
terísticas das ondas e marés, as praias 
arenosas de Trindade classificam-se 
como refletivas e Terraço de baixa-
-mar (Figura 2). Essencialmente, isso 
significa que a face da praia (zona de 
espraiamento) apresenta acentuada in-
clinação, areias médias a grossas, zona 
de arrebentação relativamente estreita 

Figura 2. Estágios 
morfodinâmicos 
propostos por 
Wright and Short 
(1984). As praias 
da ilha onde predo-
minam areias são 
classificadas como 
Refletivas a Terraço 
de baixa mar.

Figura 1. As praias da Ilha 
da Trindade.

1. Cabritos
2. Portuguesa
3. Calheta
4. Andrada
5. Tartarugas
6. Parcel
7. Túnel
8. Ponta do Túnel
9. Príncipe
10. Lixo
11. Farrilhões
12.Cachoeira
13.EME
14. Noroeste
15. Grelhas
16.Norte

Terraço de baixa mar Refletiva
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PRAIA DOS CABRITOS

Praia muito estreita, com apenas 30 metros de faixa 
de areia. O pós-praia tem como seu limite superior 
a presença de uma pequena estrada e o heliporto 
de acesso ao POIT. Nesta pequena praia ocorre o 
desembarque na Ilha da Trindade. O sedimento na 
praia da Calheta é bem selecionado, na sua maioria 
formado por areia média clara, com a presença de 
areia grossa no topo da berma e na base da zona do 
estirâncio. A praia da Calheta foi classificada como 
Intermediária a Refletiva.

PRAIA DA CALHETA

A praia do Andrada fica ao sul da praia da 
Calheta, sendo separadas por um afloramento 
rochoso com 750 metros de comprimento. A praia 
do Andrada foi classificada como Refletiva com 
Terraço de baixa-mar (R-LTT).

PRAIA DO ANDRADA

PRAIA DAS TARTARUGAS
A praia das Tartarugas é a praia mais larga da ilha 
(350 m) sendo protegida por um recife contínuo 
na zona de arrebentação. Apresenta areias claras 
uma vez que juntamente com a praia da Calheta 
e Andrada constituem as praias com a maior 
percentagem de calcário biogênico (50 a 60 %).

A praia do Túnel possui areias médias escuras de 
cor avermelhada, formadas sob a influência de 
derrames e tufos do vulcão do paredão os quais 
liberam material diretamente no pós-praia.

PRAIA DO TÚNEL

PRAIA DO PRÍNCIPE

A praia do Príncipe é formada preferencialmente 
por areia media no pós-praia de cor mista acom-
panhada por cascalho, seixos e matacões.

PRAIA DO EME
A praia do Eme está localizada na porção 
sudoeste da ilha e apresenta diques, formações 
geológicas de forma tabular que se encaixam em 
rochas mais antigas. Nesta praia as diferentes 
orientações desses diques formam a letra M. Esta 
praia apesar de ser constituída por minerais ricos 
em elementos leves e mais claros é classificada 
como uma praia escura devido a grande concen-
tração do mineral pesado magnetita composto 
basicamente por óxido de ferro.

A praia do Noroeste apresenta uma estreita faixa 
de praia constituída de areias escuras composta 
por minerais máficos como a magnetita e ilmenita, 
respectivamente compostos por óxidos de ferro 
e Titânio. Esta praia apresenta também minerais 
félsicos em menor quantidade.

PRAIA DO NOROESTE

PRAIA DO PARCEL

Entre a praia das Tartarugas e Praia do Túnel 
existem três praias pequenas, duas delas nas 
extremidades em forma de meia lua, as quais 
caracterizam a praia do Parcel. Este nome é 
devido por estarem as mesmas no setor da 
ilha protegia pelo Parcel das Tartarugas. São 
pequenas praias de areias escuras com um teor 
de calcário biogênico mais elevado que a praia 
do Túnel. São praias de areia vulcânica onde a 
fração granulométrica correspondente a areia é 
representada por areia grossa e muito grossa.

PRAIA DO LIXO

Praia bastante compartimentada entre a Ponta 
dos Farrilhões e a Ponta do Sul. Apresenta es-
treitas faixas de areia nas suas extremidades 
sendo a extremida mais ao sul a mais arenosa 
devido ao efeito de proteção causado pela Ilha 
Sul. Na sua extremidade norte predominam 
seixos e matacões bastante irregulares e angu-
losos diretamente provenientes da desintegra-
ção do costão rochoso.

PRAIAS DE AREIA E SEIXOS

Praia de areia média de coloração mista, com a 
presença de grânulos e seixos crescendo em direção ao 
mar. Segundo descrições anteriores os seixos rolados 
apresentam de 3 a 15 cm de diâmetro e suas superfí-
cies são bem lisas. A Praia dos Cabritos foi classificada 
como Refletiva com Terraço de baixa-mar (R-LTT).
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PRAIA DOS PORTUGUESES 

Nesta praia, seixos vulcânicos e calcários (frag-
mentos do recife de algas) recobrem pratica-
mente toda a superfície arenosa. Assim, faixas 
mais escuras de material vulcânico se alternam 
com faixas mais claras. Os seixos vulcânicos são 
extremamente bem arredondados e seu diâmetro 
varia entre 3 e 15 cm de diâmetro. Grandes 
seixos, em média de 30 a 50 cm em diâmetro, 
também estão presentes nas duas extremidades 
da praia. Em direção ao norte, o tamanho do ma-
terial rochoso aumenta com o diâmetro podendo 
atingir 30 a 40 cm, correspondendo a matacões 
finos e grossos.

Praia imediatamente ao sul do Monumento 
constituída por uma pequena faixa de areia e 
outra de seixos.

PRAIA DA CACHOEIRA

PRAIAS ONDE PREDOMINAM SEIXOS

PRAIAS DO NORTE, ORELHAS E FARRILHÕES

Praias estreitas conectas diretamente ao costão 
rochoso onde predominam seixos com bordas 
irregulares e pouco arredondados.

Todas as praias em Trindade apresen-
tam riscos ao banho de mar. Os riscos per-
manentes são os afloramentos rochosos 
visíveis, tanto vulcânicos como de recifes, 
e os submersos ainda não mapeados que 
existem em todas as praias. Como riscos 
temporários, considerando que as praias 
são intermediárias a refletivas, modifi-
cadas pela presença de rochas e recifes, 
durante a maré alta e sob a atividade de 
ondas podem apresentar arrebentação do 

onda. Nossa interpretação das informações 
dos locais e dados associados as ocorrên-
cias indicam que são ondas maiores que 2 
m de altura e com períodos superiores 
a 12 segundos,  que “chegam de fora”, 
diminuem de comprimento e sofrem au-
mento rápido de altura, podendo assim 
“galgar” (processo de galgamento de 
ondas na engenharia costeira) paredões 
rochosos. Segundo dados mais recentes 
da literatura, a profundidade na frente 
da rocha e a altura desta são elementos 
chave que indicam os locais mais peri-
gosos. O processo depende da profundi-
dade do local e da morfologia do costão 
rochoso. Em certos locais, a morfologia 
do costão se assemelha a uma rampa o 
que facilita o processo de galgamento. 
Alternativamente, vídeos próximos a 
plataforma rochosa do Túnel mostra a 

PERIGOS E RISCOS ASSOCIADOS AS PRAIAS E COSTÕES ROCHOSOS DA ILHA

tipo mergulhante que pode quebrar pró-
ximo a praia na forma de tubo. Esse tipo 
de arrebentação requer cuidados especiais 
para quem não esteja muito familiarizado 
com praias uma vez que pode provocar da-
nos na coluna vertebral. O fato destes es-
tágios praiais aprofundarem rapidamente 
também as tornam perigosas a quem tem 
pouca capacidade de natação, uma vez 
que a volta do espraiamento é muito forte 
e pode levar rapidamente a pessoa para 

águas mais profundas. 
Um perigo recorrente, que causou 7 

óbitos na ilha desde 1963, é representado 
por um evento chamado “onda camelo”. 
Vídeos mostram que esta onda apresenta 
um perfil parecido com a corcova de um ca-
melo. Conforme relatos feitos pelo pessoal 
militar presente na ilha, pessoas que vão 
pescar ou mesmo visitar certos locais ro-
chosos próximos a praias, são surpreendi-
dos e varridos pela ocorrência súbita desta 

interação de uma onda que chega e outra 
refletida pela parede rochosa formando 
uma crista imensa que ao rebentar ar-
rasta tudo que está sobre a plataforma. 
Os locais dos acidentes estão indicados 
na Figura 29, com a maior frequência de 
ocorrência (4 mortes) associadas a Pe-
dra da Garoupa, imediatamente ao norte 
da Praia do Principe.

As Figuras 30 a e b mostra uma situa-
ção vivida por um pesquisador do TAMAR 
(Projeto Tartarugas Marinha) na praia do 
EME antes e após ser atingido por uma 
onda Camelo.

FIG.29 - LOCAL CAMELO

FIG.30 - Praia do Eme antes e durante a Onda Camelo 
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