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RESUMO 

Tendo em vista  a  importância  dos  sistemas  praiais  para  a  zona  costeira,  como  por

exemplo, a proteção que o mesmo oferece contra a erosão costeira causada pela ação

das  ondas,  entender  o  comportamento  das  praias,  frente  aos  processos  erosivos  e

progradacionais, causados por fatores antrópicos e/ou naturais, vem se mostrando cada

vez mais  um assunto contemporâneo e item de prioridade na gestão costeira.  Neste

TCC, foi estudada e analisada a evolução espaço-temporal do arco de praia de Itaguaré

(Bertioga, São Paulo, Brasil) e da Enseada (Guarujá São Paulo, Brasil), desde o ano de

1960. Esse estudo histórico das praias serviu e servirá de base para comparação com os

dados a serem obtidos nas futuras campanhas de trabalhos de campo na porção desses

litorais.  O  intuito  é  caracterizar  aspectos  da  morfodinâmica  das  praias  arenosas  de

Itaguaré e  da Enseada,  na perspectiva de investigar  sua evolução diante  também de

eventos  extremos  climáticos.  O monitoramento  destas  praias  tem sido  desenvolvido

como iniciativa da UNIFESP como rotina. As praias escolhidas possuem características

distintas entre si, uma delas é uma praia urbanizada (Enseada, Guarujá/SP) e a outra,

está  contida  num  ambiente  no  qual  as  características  naturais  estão  ainda  bem

preservadas (Itaguaré,  Bertioga/SP).  Espera-se como resultado deste estudo potenciar

análises espaciais  com base em relatórios  técnicos  associados a projeções dos perfis

morfodinâmicos dessas praias. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfodinâmica, Geomorfologia, Praia Arenosa, 

Geotecnologias, Geoprocessamento.

6



ABSTRACT

 Considering  the  importance  of  beach  systems  for  the  coastal  zone,  such  as  the

protection it offers against coastal erosion caused by the action of waves, to understand

the behavior of the beaches, in face of the erosive and progradational processes caused

by  anthropic  factors  and  /  or  natural  resources,  has  been  increasingly  becoming  a

contemporary issue and an item of priority in coastal management.  In this TCC, the

spatial-temporal evolution of the Itaguaré beach arch (Bertioga, São Paulo, Brazil) and

the Enseada (Guarujá São Paulo, Brazil) has been studied and analyzed since the year

1960.  This  historical  study  of  the  beaches  served  and  will  serve  as  a  basis  for

comparison with the data to be obtained in the future campaigns of fieldwork in the

portion of these coasts. The aim is to characterize aspects of the morphodynamics of the

sandy beaches of Itaguaré and Enseada, in order to investigate their evolution in the face

of extreme climatic events. The monitoring of these beaches has been developed as an

initiative of UNIFESP as a routine. The chosen beaches have different characteristics,

one of them is an urbanized beach (Enseada, Guarujá / SP) and the other, is contained in

an environment in which the natural characteristics are still well preserved (Itaguaré,

Bertioga / SP). As a result of this study, it is hoped to promote spatial analysis based on

technical  reports associated with projections of the morphodynamic  profiles of these

beaches.

KEY  WORDS: Morphodynamics,  Geomorphology,  Sandy  Beach,  Geotechnology,

Geoprocessing.
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1. INTRODUÇÃO

Sabendo que praias são ambientes que representam importantes áreas recreacionais em

torno  das  quais  se  desenvolvem  grandes  centros  urbanos,  balneários,  atividades

turísticas, comerciais  e industriais,  onde pouco mais de 26% da população brasileira

habita  (IBGE,  2011),  a  necessidade  de  monitoramento  dos  ambientes  costeiros,  do

ponto de vista natural e antropogênico, se faz cada vez mais indispensável.

Entender  as  características  morfodinâmica  de  praias,  estudando  sua  forma

(Geomorfologia)  a  partir  de  processos  geológicos  relacionados  à  Oceanografia,

Geologia  e  Meteorologia,  faz  parte  da  metodologia  empregada  para  alcance  do

monitoramento do comportamento praial e as influências ambientais locais associadas a

curto, médio e longo prazo.

Contudo, é notório que essas atividades sobre os ecossistemas do litoral tenham tornado

as  zonas  costeiras  ambientes  de  grande  tensão  ambiental.  Com  base  nisso,  ações

gestoras  passaram  a  ser  desenvolvidas  tendo  por  meta  a  utilização  integrada  dos

recursos naturais disponíveis na planície litorânea, sendo indispensável uma orientação

dos planos diretores municipais litorâneos envolvendo as políticas públicas na Gestão

Costeira Integrada (GCI).

Os  elementos  climáticos  constituem  as  principais  variáveis  que  controlam  e

transformam  os  processos  costeiros.  Dentre  estes  elementos  podemos  destacar  a

variação mensal  e anual  dos totais  pluviométricos  e o regime dos ventos.  Todos os

fatores associados à resposta do meio marinho às alterações climáticas têm um tempo de

reação longo (Pereira, 2009). Com isso, monitorar áreas sujeitas a alterações decorrentes

do clima devem ser feitas, também, a longo prazo. 

Ayoade (1991) afirma que, “os processos atmosféricos influenciam os processos nas

outras partes do ambiente, principalmente na biosfera, hidrosfera e litosfera”.

Desta forma todas as outras partes do ambiente influenciarão e serão influenciados pelo

clima, continente, atmosfera e mar.

11



Muehe (1996), por sua vez, diz que os elementos hidrodinâmicos e climatológicos são

os principais fatores de modelagem das zonas costeiras, isto é, o perfil transversal de

uma praia varia, com ganho ou perda de areia, de acordo com a energia das ondas e da

fonte de suprimento sedimentar. E Woodroffe (2002) afirma que o vento um importante

fator responsável pela formação das ondas e marés, além de influenciar na modificação

e desenho das costas. E, também, de acordo com Hoefel (1998), as marés são elementos

importantes a serem considerados, pois sua oscilação interfere na morfologia das praias.

Relacionando assim, as alterações climáticas com as alterações do nível médio do mar.

Todos os fatores associados à resposta do meio marinho às alterações climáticas têm um

tempo de reação longo. Por outro lado, fatores como a ocupação da linha de costa ou a

drenagem continental, no respeitante à quantidade e qualidade de água e sedimentos,

são passíveis de respostas efetivas e imediatas (Pereira, 2009).

O clima por ser responsável  pelos regimes meteorológicos,  envolvendo temperatura,

precipitações,  ventos,  ondas,  correntes  litorâneas,  tempestades  etc.,  exerce  grande

influência sobre as características geomorfológicas das regiões costeiras. O controle da

direção  e  poder  energético  das  ondas  que  batem  na  linha  de  costa  produzindo  as

correntes litorâneas que transportam sedimentos em diferentes sentidos é um exemplo

importante deste condicionamento relacionado com a morfodinâmica praial.

Entretanto, fatores como a alteração do nível do mar e regime de agitação e a alteração

de  padrões  de  circulação  oceânica,  de  escala  tendencialmente  global;  assim  como,

fatores como a ocupação/artificializarão da linha de costa e as alterações da drenagem

continental,  que  refletem  opções  político-sociais  majoritariamente  nacionais  (GCI).

Finalmente,  as  alterações  climáticas,  constituem  um  promotor  de  escala

verdadeiramente global (Pereira, 2009). Entendendo desta forma a morfologia de uma

praia em um determinado tempo é função da característica dos sedimentos, das ondas

imediatas  e  antecedentes,  das  condições  de  maré  e  de vento,  e  do estágio  de praia

antecedente (Souza, 2012).

Com isso, entender como a morfologia das praias comporta-se e como ela irá reagir

frente a processos climáticos que alteram a dinâmica costeira cresce como assunto de

relevância para o desenvolvimento social  e humano.  A interação decorrente da ação

atmosférica com a linha de praia  provoca modificações  no terreno que podem vir  a
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alterar a dinâmica litorânea. Essas mudanças vão desde alterações na paisagem natural

até erosão e/ou progradação da faixa de areia da praia.

O  presente  estudo  de  caso  tem  por  objetivo  obter  dados  para  gerar  projeções  das

respostas morfodinâmicas das praias do Sudeste brasileiro na linha de vegetação (limite

praial) das mesmas. Em específico, abordar dados coletados de duas praias, Enseada –

Guarujá/SP  e  Itaguaré  –  Bertioga/SP,  sendo  uma  urbanizada  e  a  outra  com  suas

características naturais mais preservadas. Guardadas as proporções, e sem pretensão de

esvaziar ou abranger completamente o tema, este estudo propõe a produção e análise de

informações que poderão auxiliar futuras e possíveis políticas públicas e privadas. 

Vale ressaltar ainda que este tipo de pesquisa pode ser de grande valia como suporte

para ações e integração de esferas micro (iniciativas e leis locais da comunidade e seus

gestores mais próximos) ou/e macro (materiais didáticos, propostas conjuntas nacionais

e  internacionais)  em  prol  da  preservação  ambiental  das  praias,  bem  como  para  a

regulação adequada do uso desses espaços para o desenvolvimento social e climático

saudável. 

2. OBJETIVOS

2.1.  GERAL 

O objetivo  geral  deste  TCC é  aquisição  de  dados,  processamento  deles,  para  gerar

análises  espaciais  e  projeções  estimadas  das  respostas  morfodinâmicas  de  praias  do

sudeste  brasileiro  tenho  como  referência  a  linha  de  vegetação  (linha  de  costa)  das

mesmas  por  meio  de  uso  de  geotecnologias,  tais  como:  GPS  (Global  Positioning

System),  sistemas  computacionais  especializados  de  geoprocessamento  (QGIS  e

SPRING)  e  outros  instrumentos  auxiliares  de  medições,  na  caracterização  de

morfodinâmica de praias arenosas do litoral centro de São Paulo – praias de Itaguaré,

Bertioga/SP, e da Enseada, Guarujá/SP. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Planejamento de trabalhos de campo: materiais, transporte, previsão do

tempo,  insumos  necessários,  contratação  de  embarcação  e  roteiro  de

atividades de campo; 
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 Execução dos trabalhos de campo; 

 Validação de dados vetoriais cartográficos;

 Reunir e organizar dados vetoriais de fonte institucional: IBGE; 

 Executar  e  validar  processamento  de  dados  de  imagens  sensoriais  do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Serviço Geológico

dos  Estados  Unidos  (United  States  Geological  Survey)  (projeto

LANDSAT8).

 Criar um banco de dados com séries históricas sobre o clima da região e

imagens históricas da região de estudo; e  

 Executar um ensaio de interpretar e analisar o comportamento do nível

do  mar  e  da  configuração  espacial  dos  arcos  praiais,  e  como  se

relacionam.

3. PROCESSOS COSTEIROS

De acordo com Short (2006) processos costeiros consistem na interação entre atividades

marinhas,  atmosféricas  e  biológicas  com elementos  de  geologia,  isto  é,  sedimentos

produzindo  um  determinado  ambiente  deposicional  costeiro.  A  interação  entre  a

atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera é o que torna as áreas costeiras os ambientes

mais  dinâmicos  na  Terra.  Os  processos  podem ser  de  erosão  (também denominado

retrogradação) ou de progradação (engordamento) de praias arenosas.

3.1. PROCESSOS ATMOSFÉRICOS

A contribuição do clima na dinâmica costeira é representada essencialmente pelo vento,

responsável por gerar as ondas e correntes que transportam os sedimentos e moldam o

pós-praia (SHORT, 2006). A formação dos ventos resulta do aquecimento diferencial da

Terra, com movimentos de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. A rotação

da Terra e a presença de continentes modificam a dinâmica atmosférica e causam os

grandes giros no planeta (FONTES et al., 2008).
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Além da formação de ondas, os ventos transportam sedimentos por suspensão, arrasto

ou saltação, contribuindo na formação de dunas (VILLWOCK, 1994).

Eventos  de  tempestades  podem  produzir  mudanças  significativas  na  topografia  e

morfodinâmica  de  áreas  costeiras,  que  eventualmente  poderiam  demorar  anos  pra

acontecer  (UCHIYAMA,  2007).  Os  leques  de  sobrelavagem  são  exemplos  de

aceleração no processo erosivo da morfodinâmica costeira (ANGULO, 1999).

3.2.  PROCESSOS OCEÂNICOS

O mar é a origem da energia que controla a dinâmica costeira, e o principal responsável

por moldar  as praias,  depositar  ou erodir  sedimentos.  As ondas concentram a maior

parte  dessa  energia,  seguidas  pelas  marés  e  correntes.  Conforme  a  profundidade

diminui,  o  atrito  com  o  fundo  causa  uma  distorção  no  movimento  das  ondas,

ocasionando num aumento na altura das ondas até um ponto crítico,  quando a onda

quebra  e  libera  toda  a  energia  acumulada  (Figura  1).  A  turbulência  gerada  é  a

responsável pela erosão de sedimentos de fundo.

Figura  1.  Movimentação  de  ondas  em  águas  profundas  (deepwater),  passando  pela  antepraia

(nearshore),  a zona de surfe (surf  zone) até a zona de arrebentação (swash zone).  (Fonte:  Short,

2006).

4. MATERIAIS E MÉTODO

4.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

 A praia de Itaguaré, localizada no município de Bertioga/SP, é uma praia onde suas

características naturais estão muito bem preservadas, havendo pouca ação antrópica na

região. A área de estudo em foco contempla a faixa de areia e a foz do rio Itaguaré,

15



sendo de maior interesse a dinâmica praial que envolve os processos de transporte de

sedimento e consequente mudança da paisagem associada a esse transporte.

Essa área encontra-se dentro do Parque Estadual da Restinga de Bertioga. Esta TCC tem

apoio do projeto de pesquisa MAPEAMENTO DIGITAL DO PARQUE ESTADUAL

DA  RESTINGA  DE  BERTIOGA  cadastrado  na  COTEC  do  Instituto  Florestal  da

Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo.

Figura 1 - Localização da área de estudo no Município de Bertioga, São Paulo.
(Fonte: Google Earth Pro, 2018).

E o detalhe da praia de Itaguaré?

E a praia da Enseada?

4.2. AQUISIÇÃO DE SÉRIES HISTÓRICAS DE IMAGENS 

Para  fins  de  comparações  entre  as  condições  espaciais  atuais  com  as  condições

encontradas  nos  anos  anteriores,  foi  adquirida  uma  série  de  imagens  de  satélites

públicas da praia de Itaguaré datadas desde o ano 2002 até o atual 2018. As imagens

foram obtidas através do Google Earth Pro. 

 2002:
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Figura 2 – Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2002).

 2006:

Figura 3 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2006).

 2009:
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Figura 4 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2009).

 2011:

Figura 5 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2011).

 2014 – A:
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Figura 6 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2014-A).

 2014 – B:

Figura 7 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2014-B).

 2015:
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Figura 8 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2015).

 2016:

Figura 9 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2016).

 2017:
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Figura 10 - Imagem da Praia de Itaguaré, Bertioga, São Paulo.
Fonte: (Google Earth Pro, 2017). 

E a praia da Enseada?

4.3. ASPECTOS CLIMÁTICOS DA REGIÃO

A circulação  atmosférica  no  sul  da  América  do  Sul  é  controlada  por  perturbações

atmosféricas, dentre as quais o Anticiclone Tropical Atlântico Sul (ATAS), um centro

de alta pressão quente e estacionário (ventos predominantes de oeste), e os anticiclones

migratórios frios como o Anticiclone Polar Atlântico (APA), responsáveis pela incursão

e migração de sistemas frontais ou frentes frias (ventos de sul) (Nimer, 1989; Fonzar,

1994;  Nogués  -  Paegle;  Mo,  1997;  Satyamurti  et  al.,  1998).  Outra  perturbação

atmosférica importante é a Zona de Convergência Tropical (ZCAS). Esta é uma faixa

semipermanente  de  condensação  e  nebulosidade,  de  direção  NW  -  SE,  que  é

intensificada pela convergência de calor e umidade provenientes da região central da

América do Sul e determina a estacionariedade de frentes frias na região Sudeste do

Brasil. Na costa do Estado de São Paulo o ATAS origina a Massa Tropical Atlântica,

que atua durante o ano todo e está  associada aos ventos alísios  de direção E e NE

(Monteiro, 1973).  Esses ventos geram ondas provenientes do quadrante NE no litoral

S/SE do Brasil. O APA é representado pela Massa Polar Atlântica (PA), pela Massa

Polar Velha (PV) e pela Frente Polar Atlântica (FPA).  Durante a PA atuam ventos de

SW – S - SE, que mudam para E e NE durante a influência da PV. A FPA, também

conhecida  como  frente  fria  ou  sistema  frontal,  é  provocada  pelo  choque  entre  os
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sistemas  tropicais  e  polares,  sendo  mais  rigorosa  no  inverno,  mas  podendo  ocorrer

durante o ano todo. Em relação ao regime climático, o Estado de São Paulo se encontra

em uma faixa de transição onde ocorre o confronto entre os climas controlados pelos

sistemas  tropicais  e  extratropicais  (polares),  além  dos  fenômenos  frontológicos

(Monteiro, 1973; Sant’anna Neto, 1994). De acordo com esses autores, as variações na

fisiografia costeira, já destacadas anteriormente, contribuem muito para a distribuição

das chuvas, em especial aquelas de caráter orográfico. Monteiro (1973) caracterizou as

diferenças climáticas ao longo do litoral paulista, propondo sua compartimentação em

três  subunidades:  litoral  sul,  litoral  central  e  litoral  norte.  O litoral  sul  (Cananéia  a

Peruíbe) é controlado por massas tropicais e polares, caracterizado por grande variação

de  pluviosidade,  forte  participação  das  massas  polares  e  passagens  frontais,  e

distribuição  quantitativa  das  chuvas  variando de  acordo com a  topografia.  O litoral

central (Itanhaém a Maresias) é controla do por massas tropicais e polares, apresentando

clima  úmido  na  face  oriental,  e  subtropical  na  porção  ocidental,  com  aumento  de

participação das massas polares onde a Serra se aproxima da costa (orientação W - E).

Este fato, aliado à direção oposta das correntes perturbadas de sul, faz com que a região

de  Bertioga  seja  uma  das  áreas  de  maior  pluviosidade  do  Brasil  (cerca  de  4.000

mm/ano).  O litoral norte (São Sebastião a Ubatuba) é controlado por massas tropicais e

equatoriais, com clima úmido e sujeito à menor participação das massas polares (30 -

40%) sendo, portanto, menos frio. A maior proximidade da Serra do Mar em relação à

costa é responsável pela acentuada pluviosidade (efeito orográfico), mesmo no inverno.

Sant’anna Neto (1994), analisando três anos com situações climáticas diferentes (1881 -

habitual; 1983 - chuvoso; 1985 - seco), obteve praticamente os mesmos   resultados de

Monteiro (1973).

4.4. PROCESSAMENTO DE DADOS GPS

Para realização da caracterização da morfodinâmica das praias foram utilizados dados

oriundos da  campanha de trabalho de  campo que ocorreu  em fevereiro/20018,  com

suporte do aluno do BICTMar André Luis Muzzetti Mateus. Tais dados são série de

informações do receptor GPS Altus APS-3, onde lá havia as coordenadas geodésicas da

linha de vegetação e outras feições costeiras. 
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Para a aquisição dos dados referentes aos posicionamentos dos locais objetivando apoio

para perfis topográficos de praia foram utilizados receptores GPS também de navegação

Garmin.

O sistema GPS foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da

América com o propósito inicialmente militar, que posteriormente foi disponibilizado

ao público civil,  de fornecer ao usuário sua posição espacial  através de coordenadas

geodésicas. Um dos receptores utilizado foi o de navegação GARMIN Map60cx que

determina  a localização (espacial)  de forma isolada (Figura 11),  com auxílio  de,  no

mínimo, quatro satélites acima do horizonte em sua constelação de satélites instantânea,

possibilitando determinar as coordenadas geodésicas, podendo ele ser programado para

registrar um ponto a cada dado instante estabelecendo os percursos durante as saídas de

campo,  assim como determinar  pontos específicos durante esse trajeto, os chamados

waypoints. 

O outro receptor que utilizado foi o Altus APS-3 que consiste em um equipamento de

alta precisão, e que pode também determinar as coordenadas geodésicas de um dado

ponto  de  forma  relativa  (Figura  12),  ou  seja,  o  posicionamento  do  ponto  da  base

(estação de referência) será dado para que se determine as coordenadas geodésicas da

estação incógnita. 

                                         

     Figura 11: Posicionamento Isolado (IBGE, 2008)   Figura 12: Posicionamento Relativo (IBGE, 2008)

Com  o  auxílio  dos  receptores  GPS  (GARMIM  Map60cx  e  Altus  APS-3)  foram

percorridos e  registrados todos os perímetros  das duas praias,  a fim de delimitar  os

limites das linhas de vegetação e das linhas d’água. A coleta foi realizada de tal forma

que  o  manuseio  do  receptor  Altus  gerasse  o  mínimo  de  erros  possíveis,  ou  seja,

mantendo-o sempre estável e na vertical.
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Já com todos os dados coletados no campo, os mesmos foram descarregados para o

computador objetivando seu processamento.  As coordenadas geodésicas provenientes

dos  receptores  GPS foram dispostas  em uma  planilha  e  depois  tratadas  no  sistema

QGIS,  onde,  sobre  uma  imagem  baixada  do  Google  Earth  foi  exibida,  no  mesmo

sistema de coordenadas que foi utilizado no GPS, e com base no sistema geodésico

WGS-84 (World Geodesic System-84).

Desta forma foi possível ter um panorama de como foi a coleta de dados em campo,

assim como a qualidade da posição dos pontos e das linhas que foram definidas para

realização da perfilagem, e onde se encontrava a linha d’água instantânea.

4.5. FORMA DE ANÁLISE DE RESULTADOS 

A  análise  dos  resultados  ocorreu  de  forma  qualitativa,  através  de  inferências  e

comparações  baseadas  na literatura  dedicada  ao assunto.  Os dados de campo foram

tratados e processados no ambiente SIG a fim de servir como mais um parâmetro de

comparação  das  mudanças  espaciais  ocorridas  na  morfologia  e  dinâmica  da  praia,

possibilitando o entendimento mais atual de como se encontra a disposição da linha de

vegetação, linha d’água e limites laterais da praia, uma vez que a porção norte da praia

sofre forte influência da foz do Rio Itaguaré, estando sujeita a perceptíveis mudanças de

configurações espaciais dessa feições no terreno. 

E a praia da Enseada?

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  processos  de  sedimentação  marinha  fizeram  com  que  se  formassem  cordões

arenosos  que  foram sendo depositados  pelo  mar  ao longo da  linha  de  costa,  sendo

posteriormente  recobertos  por  sedimentos  trazidos  pelas  águas  e  pelos  ventos  do

continente  (FIERZ  &  ROSA,  1999).  Em  Itaguaré  foi  possível  perceber  como  as

formações de superfície do terreno vão se formando e se acomodando de acordo com o

movimento, tanto das ondas do mar, quanto do próprio rio, deixando registrado como se

deu o processo deposicional de sedimento na região (Figura 13). 

A dinâmica costeira é a principal responsável pelo desenvolvimento e a formação de

praias arenosas, e os processos de erosão e deposição as mantêm em constante alteração
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(VILLWOCK,  1994;  FLORENZANO,  2008).  Praias  dessa  natureza  são  ambientes

deposicionais  no  contato  entre  o  terreno  emerso  e  a  água  do  mar,  comumente

constituídas por sedimentos arenosos, podendo também ser formadas por seixos e por

sedimentos lamosos (MUEHE, D., 2004). 

Praias  arenosas  consistem  em  sistemas  de  alto  dinamismo,  variáveis  espaço

temporalmente, que protegem a costa da ação direta da energia vinda do oceano. São

formadas  por  elementos  litosféricos,  movidos  por  ondas,  marés,  correntes  e  ventos

(SHORT, 2006). 

Em  consequência  das  flutuações  ocorridas  na  energia  recebida,  as  praias  arenosas

sofrem  retrabalhamento,  especialmente  por  processos  hidráulicos  (representado  por

ondas  geradas  pelo  vento,  correntes  litorâneas  e  maré  astronômica/lunissolar),

resultando  em  mudanças  morfológicas  e  trocas  de  sedimento  com  outras  regiões

(HOEFEL, 1998).

Na região da desembocadura de rios frequentemente ocorrem deltas, onde o aporte de

sedimentos é mais elevado que seu retrabalhamento na bacia de deposição. A formação

dos deltas é fortemente alterada pela interação entre o fluxo fluvial, e ondas e marés

controlam a morfologia do delta. A porção subaérea, ou planície deltaica, é dominada

por processos fluviais e de maré. Dessa forma as variações presentes nos fluxos fluviais

do rio Itaguaré, relacionadas aos índices pluviométricos da região rio acima, em especial

os regimes de chuva na serra do Mar, ocasionam uma intensa e corriqueira progradação

dos limites laterais da praia. Fornecendo um aporte de sedimento significativo em um

curto espaço de tempo. Modificando a paisagem de forma nítida ao longo de um ano.

Ventos contínuos soprando numa mesma direção podem movimentar a água de 100 a

200  metros  de  profundidade,  formando  as  correntes  oceânicas  (SHORT,  2006).

Correntes também podem ser geradas por diferenças de densidade, marés e por ação de

ondas, agindo de forma isolada ou sinérgica.  Correntes litorâneas são formadas pelo

impacto das ondas ao longo da costa, e exercem um papel representativo no transporte

de sedimentos  em longo prazo. Correntes de retorno, combinadas a marés  vazantes,

desempenham  um  papel  relevante  no  transporte  de  sedimentos  na  costa

(FLORENZANO, 2008), contribuindo para a modificação da região onde atuam.

Quando  geradas  pelo  vento,  as  correntes  são  diretamente  dependentes  da  sua

velocidade,  direção  e  duração.  Marés,  de  sizígia  e  de  quadratura,  maior  e  menor
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amplitude,  respectivamente,  são  movimentos  oceânicos  movidos  por  forças

gravitacionais exercidos pela atração entre a Terra, a Lua e o Sol.

Figura 13: Marcas onduladas de superfície, registro de como se dá a deposição de sedimento no local.
(Fonte: Eduardo Moura, 2018).

A Baixada Santista, região metropolitana da qual Bertioga faz parte, é caracterizada por

uma região costeira que representa uma zona de transição continente-oceano, expressa

pela interação destas com os parâmetros climáticos associados (AB’SÁBER, 2006). 

Além dos fatores como pluviosidade e variações no nível do mar, a morfologia dessa

região é alterada por influências antrópicas (VILLWOCK, 1994; CROSSLAND et al.,

2005; FLORENZANO, 2008). 

A influência na paisagem local na praia de Itaguaré gerada pelas ultimas variações do

nível do mar, datadas a mais de 4000 anos, podem ser observadas nas falésias expostas

próximas a linha de vegetação da praia. Nelas é possível observar como a deposição foi

acontecendo  ao  longo  do  tempo  seguindo  o  tipo  “plano  paralelo”  de  deposição  de

sedimento (Figuras 14 e 15). Assim como é possível observar o mesmo fenômeno de

deposição  de  sedimento  nos  acúmulos  de  areia  mais  próximos  aos  corpos  d’água

(Figuras 16 e 17).
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Figura 14: Falésia (escarpa erosiva) na praia de Itaguaré, Bertioga – SP (Fonte: Eduardo Moura, 2018)

Figura 15: Falésia (escarpa erosiva) na praia de Itaguaré, Bertioga – SP (Fonte: Eduardo Moura, 2018)
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Figura 16: Deposição de sedimento plano paralela próxima a linha d’água do Rio Itaguaré, Itaguaré,
Bertioga –SP (Fonte: Eduardo Moura, 2018)
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Figura 17: Deposição de sedimento plano paralela próxima a linha d’água do mar, Itaguaré, Bertioga –SP
(Fonte: Eduardo Moura, 2018).

 

Por meio de análise das series históricas de imagens de satélite da praia de Itaguaré foi

possível perceber o quanto a linha de costa variou ao longo de 16 anos. A partir de 2002

podemos observar que tais variações se comportam como um ciclo, onde a cada 3 anos

há um grande recuo da linha de costa em direção ao mar, deixando a praia com uma

faixa e areia mais larga e depois um avanço da linha de costa em direção a linha de

vegetação  que  se  manteve  fixa  ao  longo dos  anos,  sem mudanças  significativas  na

paisagem. Pelas imagens conseguimos também analisar o comportamento da foz do Rio

Itaguaré, o qual exerce uma grande influência no aporte de sedimento na região, agindo

na progradação da porção norte da praia ao longo dos anos. Nos últimos anos da série

histórica podemos enxergar o início do engordamento (progradação) da porção norte da

praia  e  o  consequente  avanço da foz  também para  o  norte  da praia.  Fato  esse que

provoca uma maior acentuação dos meandros da parte final do Rio, propiciando locais

de deposito de sedimento bem demarcados.
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1.                                                                                                   2.

3.

Figura 18: Comparação temporal das mudanças na linha de costa (???????????????) da Praia de Itaguaré,

desde de 2001 até 2017, Itaguaré, Bertioga – SP – Na sequencia de cima para baixo: 1. 2002, 2006, 2009 ;

2. 2011, 2014 – Jna, 2014 – Dez ; 2011, 2014 – Jna, 2014 – Dez ; 3. 2015, 2016, 2017 (Fonte: Eduardo

Moura, 2018)

Figura 19: Sobreposição das linhas de costa (???????????) d praia de Itaguaré desde de 2002 até 2017,

Itaguaré, Bertioga – SP (Fonte: Eduardo Moura, 2018)

Para obtenção de coordenadas de GPS das praias em estudo neste trabalho, as mesmas

foram divididas em perfis nos quais uma serie de pontos de posicionamento geográficos
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foram coletados com o GPS Altus APS-3. Na investida de campo ocorrida no mês de

fevereiro foram obtidas coordenadas de 9 pontos em 7 perfis das praias de Itaguaré,

Bertioga – SP e 9 pontos em 10 perfis na praia de Enseada, Guarujá - SP feitos com o

GPS Altus APS-3 pelo colega André Muzzetti. Os dados de Campo foram processados

e plotados em planilhas  (Tabelas  1 e  2)  para serem utilizados  no ambiente  SIG no

aplicativo QGIS.

Tabela 1: Dados de campo Enseada, Guarujá – SP (Fonte:André Muzzetti, 2018)

Tabela 2: Dados de campo Itaguaré, Bertoga – SP (Fonte:André Muzzetti, 2018)

E a plotagem desses pontos sobre as imagens?
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E a tabela com os dados GPS Altus da praia da Enseada?

6. CONCLUSÃO

Com todo o trabalho analisado acima, observa-se que as técnicas de geoprocessamento

podem  contribuir  significativamente  para  a  caracterização,  o  gerenciamento  e

monitoramento ambiental de praias. Como por exemplo, ocupação fundiária, mudanças

nas paisagens locais, monitoramento da morfodinâmica,  casos de poluição industrial,

derramamento de petróleo, deslizamento de terra, identificação de terremoto, incêndio

florestal,  tempestade,  tornado e ciclone,  contaminação de corpos d’água,  estresse da

vegetação,  monitoramento  de espécies  animais,  variações  do solo,  tipologia  vegetal,

aplicações relacionadas às questões ambientais, zoneamentos agroecológicos, apoio à

gestão de bacias hidrográficas, avaliações de impacto ambiental em geral, entre várias

outras  possibilidades.  Nesse  contexto,  as  geotecnologias  representam  ferramentas

multidisciplinares  aptas  à  integração de dados,  dando suporte  à gestão ambiental   e

contribuindo para o desenvolvimento sustentável de quaisquer áreas de estudo.

A discussão dos resultados com a comunidade local do PERB, comprovaria o grande

potencial  das geotecnologias na conscientização ambiental  e no desencadeamento de

ações de planejamento  e gestão ambiental,  mesmo que sem a participação direta  de

órgãos da administração pública.  Ressalta-se que uma base de dados homogêneos e

consistentes permitirá análises espaciais em busca de melhores resultados.

Considerando  a  legitimidade  política  que  a  linguagem  cartográfica  adquiriu  na

mediação dos interesses das comunidades locais e dos pesquisadores na definição do

Plano de Manejo,  a  falta  de  uma sistematização  adequada das  referências  espaciais

próprias  das  comunidades  locais,  pode  gerar  conflitos.  Manter  o  controle  sobre  as

informações dos recursos disponíveis na biodiversidade de uma dada área tornou-se,

cada  vez  mais,  um  elemento  de  pressão  entre  as  prioridades  de  investimento  dos

Estados,  assim  como  de  grupos  internacionais  de  pesquisa  e  desenvolvimento.

BECKER (1997, 2005 e 2006) chama atenção para o “capital  natural  de realização

futura”, fonte de poder à ciência, e das demandas internacionais que se desdobraram

sobre a conservação desses recursos no final  do século XX. Todavia,  a preservação

desses “laboratórios naturais” esbarra no respeito às populações tradicionais e/ou locais

que vivem nessas áreas. A definição da função social dessas áreas evoluiu, sobretudo,
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no compasso dos conhecimentos da ciência moderna sobre a natureza e de interesses

político-econômicos sobre esses recursos. E no que diz respeito a praia de Itaguaré, a

criação do PERB possibilitou a comunidade local  um maior  controle  sobre o que é

retirado do local para estudo e de que maneira esse estudo é feito, valorizando a cultura

e  conhecimento  local  sem deixar  grandes  marcas  no  ambiente  apenas  em nome  da

ciência (????).

O instrumental das geotecnologias tem sido utilizado principalmente para a gestão e

monitoramento do ambiente, que é, por natureza, uma problemática multidisciplinar e

que exige a interação e negociação entre os atores, ou seja, a integração das diferentes

“visões de mundo” e projetos sociais sobre o ordenamento dos recursos no planeta. 

A dimensão territorial, em relação à preservação ou à exploração dos recursos naturais,

ajuda a compreender a importância atribuída às geotecnologias entre as recomendações

da Agenda 21 Global. Não é por acaso que a AGENDA 21 recomenda a utilização de

“Sistemas de Informação Geográfica”, “tecnologias de observação baseadas no espaço”,

“o  manejo  de  bancos  de  dados  geográficos”  ou  “a  cooperação  internacional  para  a

aquisição dessas tecnologias e conhecimentos técnico-científicos”. 

As geotecnologias são estratégicas para o monitoramento ambiental pela capacidade de

especializar  dados  de  diversas  áreas  do  conhecimento  científico,  proporcionando  a

apresentação  de  informações  integradas  para  a  tomada  de  decisão.  Além  da

possibilidade de definição da localização precisa de determinados recursos naturais em

todo o planeta Terra, ou seja, a aquisição de um conhecimento que antes era exclusivo

das populações locais.

Não  existe  um sistema  rígido  de  definição  de  zona  costeira,  que  deve  ser  seguido

internacionalmente. Cada país pode adotar o seu sistema, a sua definição, dependente

das condições, das suas capacidades e dos seus objetivos na abordagem do tema. Uma

das  razões  porque  a  definição,  mesmo  geográfica,  não  é  rígida,  é  que  mesmo  as

características físicas da zona costeira são extremamente dinâmicas. 

Por exemplo, na época seca/estiagem, a intrusão salina num determinado rio, leva o mar

muitas vezes dezenas de quilômetros para o interior. Dentre tantos conceitos, no Brasil,

o  que  a  define  de  forma  mais  completa  é  o  da  Resolução  nº  1  de  21/11/1990,  da

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM): a zona costeira é a área de

abrangência dos efeitos naturais resultantes das interações terra-mar-ar, leva em conta a
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paisagem físico-ambiental, em função dos acidentes topográficos situados ao longo do

litoral  como  ilhas,  estuários  e  baías,  comporta  em  sua  integridade  os  processos  e

interações características das unidades ecossistêmicas. 

E para que conseguir aplicar o zoneamento costeiro faz-se necessária a implementação

de  maiores  investimentos  em caracterizações  de  praiais  com uso  de  geotecnologias

capazes de fornecer informações as partes que faram o zoneamento, informações tais

como:  espaçamento,  linhas  e  vegetação,  ocupação  do  solo,  impactos  no  solo  entre

outros.

Contudo, quando olhamos para o enorme potencial de preservação do ambiente que se

pode ter com a aplicação de geotecnologias assim como a facilidade que se pode fazer

uma caracterização do local com o uso de imagens de satélites, GPS e aplicativos SIG,

conclui-se que uma chave essencial para o avanço de projetos de pesquisa e projetos de

lei a respeito do manejo e monitoramento da morfodinâmica dos ambientes praiais é o

investimento  mais  forte  nesse  ramo  de  atividades  interdisciplinares  em  que  as

geotecnologias se encontram.

No que diz respeito à praia de Itaguaré, torna-se muito interessante a continuidade do

monitoramento,  com o uso dos recursos oferecidos pelas geotecnologias,  das rápidas

mudanças que ocorrem na região em virtude da forte dinâmica existente entre o mar e a

desembocadura do rio Itaguaré nesse local, variando os limites laterais e linha de costa

com  uma  periodização  muito  acentuada  e  perceptível,  além  da  necessidade  de  se

“controlar” a maneira como a ação antrópica age sobre o local (????).
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