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Que no fundo do mar tem ouro em pó...  

Tem ouro em pó.... 
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sentada a beira mar. 
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a proteção de Oxalá! 
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Pedindo a seus filhos 

a proteção de Oxalá! 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil com sua vasta costa possui diferentes padrões de ocupação da zona 

costeira, possibilitando a realização de muitos estudos em variadas escalas. É importante 

ressaltar o 

[...] desafio em lidar com a diversidade de situações representadas pela 

extensão dessa faixa, que atinge 8.500km e aproximadamente 300 

municípios litorâneos, que perfazem, [...], população em torno de 32 

milhões de habitantes. Subjacente aos aspectos de territorialidade, 

encontra-se a crescente geração de conflitos quanto à destinação de 

terrenos e demais bens de domínio da União, com reflexos nos espaços 

de convivência e lazer, especialmente as praias, bens de uso comum do 

povo (PROJETO ORLA, 2004). 

 

No Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) definiu-se orla marítima 

como a faixa de contato de terra firme com um corpo de água, podendo ser formado por 

sedimentos não consolidados como praias e dunas, ou por rochas formando escarpas ou 

falésias. Muehe (2004) explica que a alta dinâmica da orla costeira está associada tanto a 

aspectos naturais como a antrópicos. 

Hoefel (1998) destaca que as praias arenosas oceânicas no Brasil possuem grande 

importância, uma vez que o país abriga uma extensa costa, além do fato do que do ponto 

de vista socioeconômico, as praias são importantes para a recreação, sendo que em áreas 

limítrofes desenvolvem-se cidades, balneários, atividades comerciais, dentre outras. 

Devemos considerar que Villwock & Tomazelli (1995) salientam que a areia 

transportada pelo vento nas praias, ocasionalmente invade áreas urbanizadas, o que acaba 

por proporcionar prejuízos, uma situação frequente no litoral sul brasileiro, sob a ação de 

ventos provenientes do quadrante leste/nordeste. Estas áreas urbanizadas muitas vezes 

surgem sobre o cordão de dunas frontais, ou próximas deste, sem estudos prévios para 

determinar uma distância praticável de ocupação, desconhecendo a dinâmica associada a 

praias e dunas transgressivas, que tendem a migrar em direção à retroterra e por vezes 

suprimindo as ocupações que acabam por ser soterradas e/ou removidas. 

 Inserida nessa dinâmica está a costa do Rio Grande do Sul, que para De Oliveira 

& Calliari (2006) é amplamente estudada no que concerne aos aspectos morfodinâmicos 

de suas principais praias, segundo os princípios formulados pela Escola Australiana de 

Geomorfologia Costeira. Cabe salientar que:  

A costa do Rio Grande do Sul (RS) ao longo de 610 km, apresenta uma 

orientação geral Nordeste-Sudoeste com praias arenosas retilíneas e 
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continuas predominantemente dominadas por ondas. Superimposto 

nesta orientação geral, existem segmentos levemente côncavos e 

convexos alternados que se estendem desde os promontórios rochosos 

localizados em Torres até o Arroio Chuí na fronteira entre Brasil e 

Uruguai. Somente quatro irregularidades interrompem a costa gaúcha: 

o Arroio Chuí, a desembocadura da Lagoa dos Patos, a desembocadura 

da Laguna de Tramandaí e por último o rio Mampituba na fronteira 

entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CALLIARI et al. 2005). 
 

A ocupação da costa (orla oceânica) do Estado não é distribuída de maneira 

uniforme, e muitas vezes, ocorre desordenadamente sem levar em consideração, 

ocasionalmente, os aspectos dinâmicos comuns de sistemas deposicionais transgressivos-

regressivos, como retratam Cunha (2013) e Möller (2014). Por outro lado, quando 

consideramos a questão antrópica, prejuízos também são acumulados à medida que 

construções ficam vulneráveis a enchentes, erosão costeira e soterramentos ocasionados 

por processos de transporte eólico de sedimentos. Ainda é importante ressaltar que “a 

intervenção sobre o ambiente através de modificações da morfologia terrestre sempre se 

mostrou um desafio à sociedade” (ALVES, 2013). 

O litoral entre Mostardas e São José do Norte, conhecido como Restinga da Lagoa 

dos Patos (TAGLIANI, 2011) é o mais inóspito do Rio Grande do Sul, pois até pouco 

tempo atrás o acesso era difícil e ocorria majoritariamente por um trecho da BR101 que 

ficou conhecido como “estrada do Inferno”, uma vez que não contava com pavimentação 

e os buracos e “atoleiros” prejudicavam o deslocamento. Este trecho foi recentemente 

asfaltado e mesmo com alguns problemas na pavimentação, este fato trouxe 

desenvolvimento, com criação e crescimento das aglomerações urbanas defrontantes ao 

Oceano Atlântico, dentre os quais destacam-se os balneários São Simão e Mostardense, 

no município de Mostardas, Praia do Farol em Tavares e a praia do Mar Grosso em São 

José do Norte. 

Möller (2014) aponta que em segmentos do litoral do Rio Grande do Sul onde há 

um adensamento urbano, ocorre um processo de enrijecimento da orla oceânica, antes 

arenosa. Tal aspecto pode trazer problemas ao ambiente natural (suprimento de praias e 

dunas) e para as próprias ocupações (degradação de propriedades por erosão marinha e 

soterramento por ação eólica). Cabe salientar que no Plano de Manejo do Parque Nacional 

da Lagoa do Peixe – Fase 2, (1999) o problema do soterramento por transporte eólico de 

sedimentos, em casas localizadas na primeira linha de dunas do Balneário Mostardense e 

de outros balneários, hoje abandonados, já era abordado, além da existência de relatos de 

soterramentos desde o século XVIII. 
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Esta linha de dunas frontais configura o primeiro obstáculo, entre as ondas de 

tempestade e o restante do continente, por este motivo é importante estudar as ocupações 

situadas em áreas limítrofes ao cordão de dunas frontal. 

Inseridos neste contexto estão os balneários oceânicos da restinga da Lagoa dos 

Patos, objetos de estudo deste trabalho, que pretende analisar mais especificamente a 

interação entre a praia e as ocupações, através da quantificação das distâncias e do número 

de ocupações efetivamente defrontante ao mar nos balneários São Simão, Mostardense, 

Praia do Farol e Mar Grosso. 

Para tornar possível uma melhor compreensão dos processos aos quais as 

ocupações da área de estudo estão inseridas, tendo em vista sua localização na faixa de 

contato Continente-Oceano-Atmosfera, faz-se necessário o entendimento de 

características como o número de edificações defrontantes ao mar, a variação da linha de 

costa e a ação eólica no local. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

- Analisar a distância média entre as ocupações a beira-mar e o limite superior da praia 

dos balneários São Simão, Mostardense, Praia do Farol e Praia do Mar Grosso, costa 

oceânica do Rio Grande do Sul. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

- Caracterizar a porção urbana defrontante ao Oceano Atlântico em cada uma das 

ocupações da área de estudo, bem como sua variação através de análise temporal; 

 

- Identificar a linha do limite superior da praia em cada uma das ocupações urbanas 

defrontantes ao Oceano Atlântico e caracterizar sua variação através de análise temporal; 

 

- Analisar a ocorrência de supressão de edificações relacionada à migração do cordão de 

dunas frontal, em direção à retroterra e verificar possíveis relações com a distância média 

das ocupações e a variação da linha de costa. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Geomorfologia costeira 

 

3.1.1. Definição de praia 

 

Praias ocorrem em todas as áreas sedimentares costeiras expostas a ondas. Elas 

estão entre os sistemas físicos mais dinâmicos da superfície da terra, e ocorrem em costas 

onde haja sedimentos suficientes para que as ondas os depositem acima do nível do mar 

(SHORT 1999). Para Short (1999) as praias são definidas pelo produto das ondas somado 

aos sedimentos, e são influenciadas por inúmeros parâmetros adicionais, possuindo como 

limite interno as dunas ou qualquer outra alteração fisiográfica brusca, e como limite 

externo o início da zona de arrebentação. 

Muehe (2004) relata que praias são feições deposicionais no contato entre a terra 

emersa e a água, e são constituídas normalmente por sedimentos arenosos, seixos ou 

sedimentos lamosos. Sua declividade varia de acordo com a natureza dos materiais 

dominantes sendo menor onde há sedimentos arenosos finos. No que concerne ao aspecto 

morfodinâmico, a praia se estende da porção subaérea para a zona submersa constituindo 

um prisma sedimentar que se eleva em direção a costa onde os sedimentos, mobilizados 

principalmente pelas ondas, deslocam-se em uma constante busca de equilíbrio. 

Considerando a questão legal brasileira, a Lei Federal 7.661 discorre sobre as 

praias: 

 

Art. 10 - As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, 

livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos 

considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por 

legislação específica. 

 

§ 3º- Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 

acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde 

comece um outro ecossistema. 
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Sendo estas definições os fatores norteadores mais abrangentes, existem inúmeras 

possibilidades de classificação dos diferentes tipos de praias, como as classificações 

morfodinâmicas identificadas por Wright & Short (1984) para praias arenosas ou as 

consideradas por Moraes (2007) que aborda várias formas de classificar praias 

dependendo da definição dos critérios e parâmetros utilizados, com tipologias geográficas 

de naturezas diferentes conforme os fenômenos selecionados, servindo como referencial 

de diferenciação. Desta forma é possível haver classificações que considerem elementos 

naturais (relevo, clima, solo vegetação), classificações que ponderem elementos 

econômicos, elementos culturais e administrativos dentre outros. Moraes (2007) ainda 

ressalta que é possível combinar critérios, devendo a finalidade do uso, responsabilizar-

se por guiar o modelo classificatório.  

 

3.1.2. Praias arenosas dominadas por onda 

 

Para Short (1999) praias oceânicas dominadas por onda em zonas de micro-maré, 

podem ser classificadas utilizando-se de três parâmetros, são eles: altura da onda, período 

da onda e granulometria. Praias dominadas por onda são majoritariamente praias 

Oceânicas, portanto são: 

[...] sistemas transicionais altamente dinâmicos e sensíveis, que 

constantemente ajustam-se a flutuações dos níveis de energia locais e 

sofrem retrabalhamento por processos eólicos, biológicos e hidráulicos. 

[...] Abrangem também um amplo espectro de modos de movimento, 

entre os quais se destacam as ondas geradas pelo vento, as correntes 

litorâneas, as oscilações do longo período (subharmônicas e de infra-

gravidade) e as marés. Respondendo àquelas flutuações dos níveis de 

energia através de mudanças morfológicas e trocas de sedimentos com 

regiões adjacentes, as praias atuam como zonas tampão e protegem a 

costa da ação direta da energia do oceano, sendo esta a sua principal 

função ambiental. [...] podem ser formadas por sedimentos de diversas 

composições e granulometrias. Esta última variável, em combinação 

com o clima de ondas incidente, determina a morfologia do perfil 

(HOEFEL, 1998). 

 

Ainda segundo Hoefel (1998) os principais setores das praias dominadas por onda são: 

 

 Antepraia - Porção do perfil dominada por processos de empinamento de onda, 

que se estende, em direção à terra, a partir da profundidade de fechamento externa, 

até a profundidade de fechamento interna, ou até o início da zona de rebentação. 
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 Praia Média – Porção do perfil sobre a qual ocorrem os processos da zona de 

surfe e da zona de arrebentação. 

 Face Praial – Identifica a parte do perfil praial sobre a qual ocorrem os processos 

da zona de espraiamento. 

 Pós-praia – Zona que se estende do limite superior do espraiamento até o início 

das dunas fixadas por vegetação ou de qualquer outra mudança fisiográfica 

brusca. 

 

A figura 1 ilustra os setores praiais: 

 

Figura 1. Setorização de praias arenosas. Fonte: (OLIVEIRA apud MUEHE, 2004). 

 

Para auxiliar na compreensão da dinâmica de praias arenosas oceânicas, baseados 

em estudos realizados na Austrália, Wright & Short (1984) formularam um modelo 

sequencial de evolução morfológica para praias arenosas dominadas por onda. Para estes 

autores as praias apresentam dois extremos refletivo e dissipativo, que já haviam sido 

propostos, mas também existem praias que possuem ambas as características e foram 

consideradas como intermediárias em quatro estágios, totalizando seis estágios 

morfológicos conforme ilustrado na figura 2: 
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Figura 2. Representação em perfil e em planta dos seis estágios morfodinâmicos. Fonte: 

(CALLIARI et al. 2003. Adaptado de WRIGHT & SHORT, 1984). 
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Cabe salientar que o processo hidrodinâmico e as relativas contribuições de 

diferentes mecanismos de transporte de sedimentos e a mudança morfológica diferem 

dramaticamente em função do estado da praia, dependendo se a zona de arrebentação da 

praia é refletiva ou dissipativa ou se está em um dos estagio intermediários (WRIGHT & 

SHORT, 1984). Hesp (2012) seguindo esses conceitos, ilustrou três tipos distintos de 

praias arenosas, e estabeleceu relações com as dunas frontais, conforme a figura 3: 

 

Figura 03. Diagrama esquemático da zona de surf em praias refletivas, intermediárias e 

dissipativas e a morfologia e cobertura vegetal das dunas frontais referentes (Fonte: Modificado 

de HESP, 2012). 

 

Hesp (2012) aponta que praias dissipativas exibem uma morfologia mais ampla, 

que vai encurtando em cada um dos estágios intermediários até chegar a praia refletiva. 

A capacidade de transporte de sedimento da praia está intimamente ligada a mobilidade 

morfológica, que pode ser por vezes, bastante estreita, e por vezes bastante ampla, 

especialmente em praias intermediárias.  

Considerando o exposto, é possível compreender porque há variações na linha de 

costa que para Regenold et al. (2015) é onde ocorre a interação entre os componentes da 

Praia Refletiva 

Praia Intermediária 

Praia Dissipativa 
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litosfera, hidrosfera e atmosfera, sendo a tênue linha de transição entre o continente e o 

oceano. 

Schweitzer (2013) ao comparar diferentes métodos de monitoramento de variação 

de linha de costa, ressalta que a base da escarpa (limite entre o cordão de dunas frontais 

e o pós-praia) é um indicador da posição da linha de costa fiel para monitoramentos que 

foquem em processos erosivos, reconhecendo-a como um excelente indicador da posição 

da linha de costa, que pode ser utilizado em monitoramentos costeiros em áreas com 

características erosivas. Todavia este método demonstra-se um tanto quanto limitado para 

indicar processos de acresção. 

Neves & Muehe (2008) apontam que a identificação das causas da erosão costeira 

(que implica na variação do traçado da linha de costa), é difícil devido a fragilidade dos 

dados de monitoramento ambiental de longo prazo, somados a ocupação territorial 

desordenada, a exploração indiscriminada de jazidas de areia em estuários e braços de 

mar e a construção de obras de proteção costeira sem critérios técnicos de engenharia. 

Estes fatos tornam, segundo os autores, muitas vezes difícil ou até impossível distinguir 

se os episódios de erosão ou progradação da linha de costa, resultam das intervenções 

antrópicas ou se indicariam uma tendência de longo prazo.  

Assim sendo Regenold et al. (2015) ainda destacam que as dunas são fortemente 

atacas pelas ondas incidentes desses processos, o que pode resultar em processos erosivos, 

sendo os cordões de dunas costeiros, as formações naturais que melhor representam a 

fragilidade e o dinamismo da linha de costa através de sua vulnerabilidade. 

Ainda ressalta-se que “[...] dunas arenosas, encontram-se sob todo o tipo de 

pressão. Durante as condições de alta energia (ciclos de tempestade), o nível médio da 

água do mar aumenta por indução da maré, vento, pressão e onda” (REGENOLD et al. 

2015). 

Neste contexto Calliari et al. (2003) apontam que a utilização de conceitos 

desenvolvidos a partir do estudo da morfodinâmica da praia (seguindo os modelos 

propostos por Wright & Short), é muito eficiente no manejo e solução de problemas 

ambientais relacionados às praias arenosas. Este conhecimento do comportamento 

morfodinâmico de uma praia específica, permite o acompanhamento espaço-temporal de 

ciclos de erosão/deposição e a definição de patamares esperados de variação morfológica 

e de linha de costa. Este processo de avaliação aumenta consideravelmente o grau de 

sucesso de diversas atividades relacionadas ao gerenciamento costeiro específico a praias, 
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principalmente aquelas que sofrem processos erosivos e da remobilização de dunas 

inconsolidadas em direção à retroterra. 

 

3.1.3.  Dunas costeiras  

 

Short (1988) aponta que existe uma relação positiva entre o nível da energia das 

ondas, o tipo de dunas e sua extensão. Em geral, o aumento da energia das ondas torna as 

praias intermediárias cada vez mais dissipativas e o potencial de abastecimento de 

sedimentos aumenta ao longo da costa. Nesta condição as dunas frontais se tornam 

maiores e menos estáveis. Existem ainda muitos outros fatores que contribuem para a 

formação de dunas, todavia as ondas exercem um controle substancial sobre a oferta de 

sedimentos e estabilidade do cordão de dunas frontais. 

 A figura 4 demonstra a relação entre a energia de ondas e o tipo de dunas frontais 

majoritariamente encontrado: 

 

Figura 4. Tipos de dunas em costas sob distintos graus de energia de onda (Fonte: Adaptado de 

SHORT, 1988). 

 

Segundo Hesp (1999) uma variedade de dunas costeiras pode ser formada no pós-

praia influenciadas ou não pela existência de vegetação. As principais dentro do contexto 

da área de estudo são as dunas frontais incipientes, as dunas frontais, as dunas parabólicas, 

as dunas barcanas e transversas e os campos de dunas transgressivos. 
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3.1.3.1.  Dunas frontais incipientes 

 

As dunas frontais incipientes são dunas em recente desenvolvimento formadas por 

comunidades de plantas pioneiras (HESP, 1999). Estas dunas podem ser sazonais, 

mantidas apenas por um período do ano dependendo da inserção de outras gramíneas que 

permitam a sua fixação. 

 

3.1.3.2. Dunas frontais 

 

Para Calliari et al.(2005) as dunas frontais são definidas como cordões paralelos 

à linha de costa e formadas logo após o pós-praia no momento em que sedimentos com 

granulometria majoritariamente fina, são transportados pelos ventos e depositados 

quando encontram alguma espécie de barreira, normalmente caracterizada pela 

vegetação. As dunas frontais neste contexto atuam contribuindo com o equilíbrio do 

balanço sedimentar, além de ser o principal obstáculo para o avanço das ondas de 

tempestade. Portanto é de fundamental importância a compreensão, manutenção e 

preservação dessas feições geomorfológicas, por sua capacidade de troca de sedimentos 

com a praia. 

 

3.1.3.3. Dunas transgressivas 

 

Para Hesp (1999) campos de dunas transgressivas são depósitos de sedimento 

eólico. Estes campos de dunas podem variar de muito pequenos (algumas centenas de 

metros) até “gigantescos” (muitos quilômetros de extensão) e ocorrem em ambientes com 

alta energia de onda e ventos além de um grande aporte sedimentar. 

 

3.2. Urbanização a beira mar 

 

Moraes (2007) aponta que cerca de dois terços da população mundial habitam 

zonas costeiras, dessa forma estando localizadas a beira mar a maior parte das metrópoles 

contemporâneas. Cidades dentre as mais populosas do mundo como Xangai, banhada 

pelo Mar da China Oriental, Mumbai, banhada pelo Mar Arábico, Tóquio, banhada pelas 

águas da baía de Tóquio, Nova Iorque situada no encontro das águas do Rio Hudson com 
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o Oceano Atlântico Norte, Los Angeles banhada pelas águas do Pacífico, e Sydney, 

banhada pelo Mar da Tasmânia fazem parte de uma extensa lista de cidades importantes 

econômica e culturalmente em âmbito mundial, que estão situadas em zonas costeiras, 

junto a linha de costa. 

No Brasil esta lógica populacional não é diferente, pois grande parte das cidades 

que abrigam populações expressivas ou de grande importância cultural, econômica ou 

turística estão inseridas no litoral ou em áreas relativamente próximas. Como exemplos 

podemos enumerar as capitais estaduais: Florianópolis, no Sul, Rio de Janeiro e Vitória, 

no Sudeste, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luiz no 

Nordeste, havendo outras inúmeras cidades que ocupam áreas litorâneas em todo o Brasil 

com populações expressivas ou com relativa influência cultural, social e econômica em 

âmbitos regionais ou estaduais.  

Moraes (2007) ressalta que no que concerne a escala nacional, em tempos 

pretéritos, o povoamento do litoral brasileiro ocorreu de forma descontínua, formando um 

verdadeiro arquipélago demográfico, onde é possível identificar zonas de adensamento e 

núcleos pontuais de assentamento. Hoje, a costa brasileira apresenta muitas porções 

intensamente ocupadas, mas devido as suas vastas dimensões ainda e possível encontrar 

trechos escassamente povoados, já que nos 17 estados litorâneos do Brasil, é identificada 

uma grande amplitude de variação de situações quanto à densidade demográfica.  

Dentro do contexto da urbanização a beira mar, devemos destacar também o 

fenômeno da segunda residência apontado por Moraes (2007). Esta dinâmica está 

amplamente disseminada em locais limítrofes a grandes capitais estaduais e a 

aglomerações do litoral brasileiro. Este é apontado como um dos fatores numéricos mais 

expressivos da urbanização litorânea, porque ocorre ao longo de toda a costa. Esta 

necessidade de satisfazer o consumo das segundas residências acaba por mobilizar 

proprietários de terras, incorporadores, corretores e a indústria da construção civil.  

 Moraes (2007) ainda sugere diferentes Tipologias de Praias na Perspectiva da 

Gestão, são elas: 

1. Praia urbana deteriorada; 

2. Praia urbana residencial ou turística adensada; 

3. Praia urbana residencial ou turística; 

4. Praia suburbana consolidada;  

5. Praia suburbana em processo de ocupação; 

6. Praia suburbana com ocupação pouco adensada; 



25 
 

7. Praia de balneário consolidado; 

8. Praia de balneário em consolidação; 

9. Praia rural; 

10. Praia ocupada por população tradicional; 

11. Praia isolada ou semi-isolada (sem ocupação); 

12. Praia de unidade de conservação; 

14. Praia em área de projeto especial (praia-plano). 

 

3.2.1. Legislação brasileira sobre a distância das ocupações em relação a faixa de 

praia  

 

Moraes (2007) aponta que no que tange ao âmbito federal, toda a faixa terrestre 

da zona costeira diretamente defrontante com o mar (orla marítima) está sob domínio da 

União, seja na forma de praias como bem de uso comum ou na forma de terrenos ou 

acréscimos de marinha. Discriminados no Decreto Lei 9.760/46: 

Art. 2 São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 metros, medidos 

horizontalmente para a parte de terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: 

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde 

faça sentir a influência das marés; 

b) os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. 

Art. 3 – São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou 

artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de 

marinha. 

A questão dos terrenos de marinha também é abordada em: 

A adoção de limites legalmente aceitos, representa um passo fundamental para 

orientar as ações de controle e restrição de atividades que possam afetar de 

forma negativa as características ambientais, estéticas e de acessibilidade à 

orla, em especial as praias. Entretanto, o limite de 33 m dos terrenos de 

marinha, medidos, em direção à retroterra, a partir da preamar de sizígia de 

1831, além de ser de difícil determinação, frequentemente não ultrapassa a 

largura da berma de praias mais largas. Além disso, os limites oceânicos 

sequer são considerados. (MUEHE, 2004). 

 

No que tange a legislação estadual, em estudos anteriores Möller (2014) constatou 

que na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, não constam artigos que tangenciem 

diretamente urbanizações diretamente defrontantes ao mar, porém há leis que abordam a 

questão dos impactos ambientais e que podem ser utilizadas indiretamente. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1. Localização geográfica 

 

As ocupações analisadas estão localizadas em três diferentes municípios no litoral 

médio do Rio Grande do Sul: Mostardas, Tavares e São José do Norte.  Pertencentes ao 

município de Mostardas os balneários de São Simão (Latitude 6572918.96 m S e 

Longitude 530538.08 m E) e Mostardense (Latitude 6553405.85 m S e Longitude 

518167.95 m E), são aqueles localizados mais ao norte da área de estudo. A Praia do Farol 

(Latitude 6543014.88 m S e Longitude 509186.02 m E), esta pertencente ao município 

de Tavares enquanto que o balneário Praia do Mar Grosso (Latitude 6453020.22 m S e 

Longitude 406163.69 m E) é de responsabilidade administrativa do município de São 

José do Norte, cidade mais ao Sul da área de estudo (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Mapa de localização da área de estudo, destacando os balneários São Simão, 

Mostardense, Praia do Farol e Mar Grosso. 

 

 

Mapa da Área de Estudo – Balneários Selecionados 
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4.2. Geologia e Geomorfologia Regional 

 

O litoral do Rio Grande do Sul apresenta feições geomorfológicas decorrentes de 

transgressões e regressões marinhas, intercalando ao longo do tempo geológico, períodos 

interglaciais e glaciações respectivamente, caracterizado por sistemas do tipo laguna 

barreira (VILLWOCK & TOMAZELLI, 1995), sendo a porção emersa representada por 

quatro distintos sistemas deposicionais transgressivos-regressivos. Para Tomazelli & 

Villwock (2005), cada uma dessas barreiras provavelmente originou-se no limite atingido 

por cada transgressão e foi preservada em função da regressão da linha de costa. Estes 

quatro sistemas foram formados durante os últimos 400 ka. A figura 6 ilustra os sistemas 

laguna-barreira com suas fácies associadas: 

 

Figura 6. Perfil esquemático (W-E) transversal aos sistemas deposicionais da Planície Costeira 

do Rio Grande do Sul com suas fáceis sedimentares associadas (fonte: TOMAZELLI & 

VILLWOCK, 2005). 

 

A barreira onde estão inseridos todos os quatro balneários da área de estudo é a 

barreira IV, sendo que ela desenvolveu-se como consequência da última grande 

transgressão pós-glacial. O máximo desta transgressão ocorreu a aproximadamente 5 ka, 

onde o nível do mar subiu algo em torno de 3 a 4 metros acima do nível atual 

possibilitando sua formação (TOMAZELLI & VILLWOCK, 2005).  

Aparentemente homogêneo este sistema de barreiras costeiras apresenta 

heterogeneidades como elucidado a seguir: 

“O Rio Grande do Sul possui uma linha de costa com 620 km de extensão e 

cuja continuidade é interrompida apenas pelos canais de conexão das lagunas 
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dos Patos e Tramandaí com o oceano Atlântico. Em toda a sua extensão 

ocorrem sistemas de barreiras costeiras formados durante o Holoceno. Apesar 

de uma aparente homogeneidade de seus depósitos costeiros, a costa do Rio 

Grande do Sul apresenta um variado espectro de barreiras costeiras, sendo 

temporalmente coexistentes barreiras de naturezas transgressiva e regressiva” 

(DILLENBURG et al. 2005). 

 

 Segundo Dillemburg et al. (2005) o Rio Grande do Sul possui grande 

disponibilidade de areia somada a uma costa dominada por ondas constituindo nas 

barreiras costeiras o seu principal elemento deposicional. Conforme exposto as barreiras 

holocênicas da costa do Rio Grande do Sul apresentam segmentos transgressivos e 

regressivos dentro de um mesmo período climático. A figura 7 ilustra os tipos de barreira 

IV da Planície Costeira do Rio Grande do Sul: 

 

Figura 7. Tipos principais de barreiras costeiras holocênicas do RS. (A) Barreira Progradante, (B) 

Barreira de Dunas Transgressivas, (C) Barreira Retrogradante e (D) Barreira Acoplada 

(“mainland beach barrier”) (DILLENBURG et al.  2000). 

 

Os balneários São Simão, Mostardense e praia do Farol se encontram nas barreiras 

holocênicas do tipo B ou C, enquanto a praia do Mar Grosso na barreira do tipo A. 

Considerando a coexistência de barreiras de natureza transgressivas e regressivas em um 

mesmo período no RS (DILLENBURG et al. 2005) é possível inferir que a área de estudo 

está inserida neste contexto com segmentos em progradação da linha de costa, segmentos 

em retrogradação da linha de costa e segmentos relativamente estáveis, porém com 

transgressão dunar.  
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4.2.1. Variação da linha de costa atual  

 

Speranski e Calliari (2006) apontam que a atual linha de costa oceânica do Estado 

do Rio Grande do Sul apresenta áreas em erosão, estabilidade e acresção. Locais de severa 

erosão são encontrados em três pontos da costa do Estado, próximo ao farol de Mostardas, 

ao farol da Conceição e ao balneário Hermenegildo. A figura 8 mostra os resultados para 

o litoral médio do RS, com áreas em erosão, acresção e em estabilidade, com base em 

diagramas de refração de onda: 

 

Figura 8. Análise dos diagramas de refração de ondas para o Litoral Médio do estado (Fonte: 

SPERANSKI & CALLIARI, 2006). 

 

As praias da área de estudo são alongadas e de areia fina e com dunas frontais na 

retaguarda. As praias nos balneários São Simão, Mostardense e Praia do Farol apresentam 

dois a três bancos submersos, variando de intermediária (banco e cava longitudinal a 

rítmica) a dissipativa, com variação da linha de costa alternando de estável a erosiva. Já 

a praia do balneário Mar Grosso está situada nas adjacências da desembocadura da Lagoa 
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dos Patos e por este motivo é mais plana e com sedimentos mais finos, podendo ter mais 

de três barras submersas, e varia de estável a acresciva (OLIVEIRA et al., 2015). 

Absalonsen & Toldo Jr. (2007) ao realizar estudos de comportamento 

morfodinâmico em Mostardas, constataram que a inflexão costeira é um dos fatores 

determinantes para a variação da linha de costa neste local, identificando também 

discrepâncias entre os trechos Norte e Sul da área de estudo (Balneários: São Simão, 

Mostardense e Farol), destacando que ao sul do balneário Mostardense ocorrem maiores 

setores com significativa erosão, sendo que ao norte predominam setores relativamente 

estáveis ou em deposição. 

Esteves (2006) também relaciona a orientação da linha de costa e fatores 

morfodinâmicos, como responsáveis pela mobilidade praial. Segundo a autora, praias 

intermediárias do litoral médio apresentam uma maior mobilidade, sendo que as 

flutuações anuais da linha de costa apresentam um padrão ondulatório com áreas em 

erosão e acresção adjacentes. 

 

4.2.2. Desenvolvimento das dunas frontais 

 

As dunas frontais no Rio Grande do Sul também permitiram inúmeros estudos 

como os de Calliari et al. (2005) que constatou que os ventos predominantes de nordeste 

são o fator mais relevante para a diferenciação na altura das dunas frontais tanto no litoral 

Norte como no litoral Médio do estado, o de Tabajara & Weschenfelder (2011) que 

aborda a recuperação de dunas frontais na praia de Xangrilá, o de Cunha (2013) que 

acompanhou a recuperação de um segmento do cordão de dunas frontais na Praia do Mar 

Grosso, o De Oliveira & Calliari (2006) que também estudaram a morfodinâmica dessa 

mesma praia em São José do Norte – RS e o de Martinho (2008) que estudou a 

morfodinâmica e evolução de campos de dunas transgressivos no litoral do Rio Grande 

do Sul, dentre muitos outros. 

Para Calliari et al. (2005) a orientação da linha e costa em relação ao vento 

predominante NE é o fator mais importante responsável pela variação na altura das dunas 

frontais ao longo do litoral norte e médio do RS. Portanto as diferenças na orientação da 

linha de costa em determinados setores da costa do RS, podem ocasionar significativas 

alterações na morfologia da praia e na dinâmica do transporte de sedimentos. Este 

transporte eólico em determinados setores se dá obliquamente à linha de costa, hora 
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carregando sedimentos do pós-praia em direção ao cordão de dunas frontal, hora 

transportando sedimentos em direção ao Oceano. 

Porto (2015) também sugere que pequenas nuances na orientação da linha de costa 

correlacionadas com os ventos predominantes e com as características morfodinâmicas 

das praias ocasionam variação nas dunas frontais ao longo da costa do Rio Grande do Sul, 

podendo variar de bem desenvolvidas a inexistentes em diferentes setores costeiros. Entre 

Torres e Mostardas as dunas frontais apresentam-se bem desenvolvidas, já na porção mais 

ao Sul de Mostardas até São José do Norte há uma considerável redução na altura e 

continuidade das dunas frontais. Tagliani (2011) ressalta que na costa oriental da Lagoa 

dos Patos, a largura das dunas pode variar de 300 metros nos segmentos mais ao Sul (Mar 

Grosso) até aproximadamente 10 km nos arredores do Farol da Solidão, com alturas que 

podem chegar até 17 metros. 

São Simão, Mostardense e Praia do Farol possuem uma faixa de dunas móveis na 

retaguarda, ao passo que no balneário Mar Grosso, as dunas estão relativamente 

estabilizadas pela vegetação (PEREIRA et al. 2010; OLIVEIRA et a1. 2015). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Revisão bibliográfica e documental  

 

A busca de dados sobre a área de estudo foi baseada majoritariamente nos 

pressupostos da geomorfologia costeira, direcionando a leitura no intento de compreender 

minimamente seus processos dominantes. As produções já realizadas (livros, 

monografias, dissertações, teses, produções técnicas) sobre a área de estudo, forneceram 

informações relevantes da morfodinâmica do local e de praias semelhantes, corroborando 

com a caracterização do sistema praia duna e na aplicação das técnicas de cartografia para 

compreender os processos costeiros atuantes.  

A tabela 1 demonstra em ordem cronológica os trabalhos já realizados que 

contemplam algum segmento da área de estudo e que contribuíram para esta pesquisa. 

Tabela 1. Trabalhos anteriores realizados na área de estudo que contemplaram algum segmento 

da área de estudo e que contribuíram para a pesquisa. 

Autor Trabalho Ano 

CALLIARI, L.J. et al. Variabilidade das Dunas Frontais no Litoral 

Norte e Médio do Rio Grande do Sul, Brasil. 

2005 

DE OLIVEIRA & 

CALLIARI. 
Morfodinâmica da Praia do Mar Grosso, São 

José do Norte/RS 

2006 

ESTEVES, L.S. Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro – 

Rio Grande do Sul. 

2006  

SPERANSK, N. & 

CALLIARI, L.J. 
Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro – 

Rio Grande do Sul. 

2006  

ABSALONSEN & 

TOLDO JR. 
A Influência da Inflexão Costeira na 

Variabilidade da Linha de Praia em Mostardas 

– RS 

2007 

MARTINHO, C. T. Morfodinâmica e evolução de campos de dunas 

transgressivos quaternários do litoral do Rio 

Grande do Sul 

2008 

TAGLIANI, P.R.A. Ecologia da paisagem da Restinga da Lagoa dos 

Patos. 

2011 

CUNHA, J.A.V. Descrição de ações de manejo ocorridas entre 

2005 e 2011 e seus reflexos no crescimento de 

dunas frontais no balneário do Mar Grosso, São 

José do Norte, RS. 

2013 

PORTO, C.J. Diagnóstico da qualidade ambiental de trechos 

de orla costeira urbanizada do litoral médio e 

sul do RS, a partir de indicadores ambientais. 

2015 
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5.2. O Recorte Temporal 

 

Para tornar possível uma análise em escala temporal, para este estudo foi adotado 

um recorte de aproximadamente 10 anos, utilizando-se de até três imagens para cada 

balneário objeto de estudo. Cabe salientar que este recorte, limitou-se a aleatoriedade das 

datas das imagens fornecidas pelo Google Earth Pro, como apontado por (LIMA, 2012). 

Dado este motivo, não há uma homogeneidade nas datas das imagens elencadas, embora 

todas estejam inseridas no recorte temporal (2004 – 2014), e a excluir-se o Balneário 

Mostardense que conta com apenas duas imagens disponíveis no banco de dados do 

Google Earth Pro, foram elencados dados de três anos de todos os outros balneários. A 

tabela 2 demonstra os detalhes e as datas de cada uma das cenas extraídas: 

 

Tabela 2. Data de aquisição de imagens no programa Google Earth Pro. 

Balneários Aquisição das 

imagens 

Número 

de cenas 

Município 

responsável 

Tipo de Imagem Fonte 

da 

Imagem 

São Simão 

19/10/2005, 

11/5/2012, 

30/1/2013 

2 

2 

2 

Mostardas 

 

 

 

 

 

Image © 2015 Digital Globe 

 

Google 

Earth Pro 

Mostardense 
13/8/2005, 

7/12/2014 

3 

3 
Mostardas 

Praia do Farol 

8/7/2005, 

30/10/2010,  

7/12/2014 

1 

1 

1 

Tavares 

Mar Grosso 

16/8/2006, 

30/8/2009, 

28/5/2014 

3 

3 

3 

São José do 

Norte 

 

 

5.3. Geoprocessamento e cartografia digital 

 

Um dos objetivos transversais deste estudo, foi o de utilizar softwares livres para 

a realização de análise espacial para estudar orlas urbanizadas do litoral médio do Rio 

Grande do Sul, verificando possibilidades e limitações no uso destas imagens. Por este 

motivo foram escolhidos os Softwares livres Google Earth Pro e QGIS 2.8.2.  



34 
 

Em um primeiro momento, foram realizados os downloads gratuitos dos 

programas já mencionados, o primeiro visando extrair imagens da área de estudo, e o 

segundo para posterior georreferenciamento e processamento.  

Os recortes espaciais foram adquiridos de forma que a linha de costa ficasse 

paralela à imagem, possibilitado a comparação entre as áreas urbanas defrontantes ao mar. 

Foram analisados quatro recortes espaciais, correspondendo às orlas urbanas de São 

Simão e Mostardense (Mostardas), Praia do Farol (Tavares) e Mar Grosso (São José do 

Norte). Os limites dos recortes espaciais escolhidos foram às adjacências dos balneários, 

considerando a linha de costa, tendo uma distância adicional de aproximadamente 100 

metros após o fim da área urbana, para cada lado; uma distância de cerca 100 metros a 

partir da linha d’agua em direção ao mar e uma distância próxima a 500 metros em direção 

à retroterra a partir do limite praia duna.  

Contendo essas informações, foi adotado como parâmetro para este estudo uma 

altitude de ponto de visão de mil metros no programa Google Earth Pro para todos os 

balneários, tendo um equilíbrio entre a resolução espectral e o número máximo de 

imagens para fazer os mosaicos, sendo que as imagens foram exportadas com a máxima 

qualidade permitida pelo programa, de aproximadamente 4800 X 3020 pixels. Ainda cabe 

salientar que:  

 

O mapeamento de feições geomorfológicas a partir da sua forma em planta é 

amplamente utilizado para caracterizar unidades geomorfológicas, como por 

exemplo, feições erosivas e deposicionais. Tal técnica é definida a partir de 

90° entre o observador e o objeto (LIMA, 2012). 

  

Deste modo ao extrair as imagens do software foram tomadas as devidas 

precauções para que as cenas geradas, estivessem o mais perpendicular possível, 

possibilitando sua análise em planta.  
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5.3.1. Extraindo as imagens do programa Google Earth Pro 

  

 O programa Google Earth Pro, disponibilizado de forma gratuita a partir do início 

de 2015, pela empresa Google, é uma versão mais aprimorada do conhecido Google 

Earth, e emerge como uma possibilidade para a realização de trabalhos acadêmicos. Os 

serviços do Google são utilizados por milhões de pessoas no mundo inteiro para os mais 

variados fins. Por possuir uma interface simples e intuitiva, além de um banco de imagens 

compostas (RGB) de alta resolução, permite o acesso a inúmeras informações de toda a 

superfície Terrestre, que podem ser usadas nos mais variados trabalhos. Porém, um dos 

principais limites em se realizar trabalhos acadêmicos usando o Google Earth, é a perda 

de qualidade das imagens ao exportá-las devido a sua baixa resolução, de 

aproximadamente 1116 x 659 pixels, o que influencia na qualidade dos resultados, 

quando se necessita observar uma área em um alto nível de detalhamento. Com a 

atualização do programa para a versão Google Earth Pro, tornou-se possível a extração 

de imagens com maior resolução de aproximadamente 4800 x 3020 pixels, para posterior 

processamento.  Em função do acima exposto para este estudo, foram utilizadas imagens 

extraídas do programa Google Earth Pro, no intento de disponibilizar resultados o mais 

detalhado quanto possível a partir da metodologia subscrita: 

Etapas para salvar uma imagem no Google Earth Pro 

O processo para extrair as imagens do software Google Earth Pro é bastante 

simples e consiste basicamente em três etapas, conforme descrito: 
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Etapa I – Selecionar a área de estudo e clicar em salvar imagem conforme a figura 9:

 

Figura 9. Primeira etapa para salvar imagens em alta resolução no programa Google Earth Pro. 

 

Etapa II – Após clicar em salvar imagem, deve-se selecionar a resolução em que a imagem 

será criada. É possível ainda especificar um título, adicionar uma legenda e inserir o 

compasso indicando o Norte (figura 10). 

 

Figura 10. Segunda etapa – Selecionando a resolução da imagem no programa Google Earth Pro. 

 

Etapa III – Após selecionar a resolução pretendida basta clicar novamente em salvar 

imagem (conforme figura 11) e especificar o local onde será armazenada no computador. 
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Figura 11. Terceira etapa – Salvando a imagem do programa Google Earth Pro no computador. 

 

5.4. Georreferenciamento das imagens 

 

Após extrair as imagens do programa Google Earth Pro, o georreferenciamento 

foi realizado no programa QGIS v. 2.8.2, também um software gratuito, adotando-se 

como parâmetro um número mínimo de oito pontos de controle e um máximo de dez para 

cada imagem, coletando as coordenadas diretamente da base georreferenciada do Google 

Earth Pro. Para este estudo foi admitido um erro médio abaixo de 3 pixels. Este processo 

gerou como resultado um total de 24 cenas georreferenciadas do tipo TIFF, que 

permitiram a construção de mosaicos de alta resolução. Ao todo foram gerados 8 

mosaicos compostos por 21 cenas, compreendendo os balneários de São Simão, 

Mostardense e Mar Grosso, somados a 3 séries temporais de cenas únicas do balneário: 

Praia do Farol, que devido ao seu tamanho reduzido, levando em consideração os 

parâmetros previamente definidos, permitiu-se ser analisado em uma única cena. 

Salienta-se ainda que; todos os mosaicos tiveram alguns aspectos semelhantes, como a 

mesma largura de porção subaquosa na imagem, distância imageada a retroterra e outras 

distintas, como o número de cenas de cada balneário. A tabela 3 demonstra os dados de 

erro médio para cada cena após o georreferenciamento. 
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Tabela 3. Erro médio das cenas após o georreferenciamento. 

Balneários Aquisição das 
imagens 

Número de cenas do 
mosaico 

Erro médio das cenas em pixels 

São Simão (1) 19/10/2005, 

(2) 11/5/2012,  

(3) 30/1/2013 

2 (A, B) (1) A- 2,20; (1) B - 2,70 

(2) A - 0,20; (2) B - 1,50 

(3) A - 1,50; (3) B - 1,60 

Mostardense (1) 13/8/2005,  

(2) 7/12/2014 

3 (A, B, C) (1) A- 0,40; (1) B - 0,40; (1) C - 1,40  

(2) A - 1,80; (2) B - 2,60; (2) C - 2,50  

Praia do Farol (1) 8/7/2005,  

(2) 30/10/2010,  

(3) 7/12/2014 

1 (A) (1) A - 2,07 

(2) B - 1,05 

(3) C - 0,60 

Mar Grosso (1) 16/8/2006,  

(2) 30/8/2009, 

(3) 28/5/2014 

3 (A, B, C) (1) A - 0,13; (1) B - 0,30; (1) C - 0,30 

(2) A - 0,40; (2) B - 0,30; (2) C - 0,20 

(3) A - 0,08; (3) B - 0,20; (3) C - 0,20 

 

5.5. Vetorização das imagens  

 

Posterior ao processo de georreferenciamento das imagens e da composição de 

mosaicos, foi realizado um processo de vetorização na escala 1:1000, que permitiu 

analisar diversos parâmetros. Para este trabalho especificamente os parâmetros analisados 

e vetorizados em cada uma das imagens e/ou mosaicos foram: 

 

 Limite superior da praia 

 Ocupações consideradas como defrontantes ao mar 

 Ocupações soterradas / removidas 

 

5.5.1. Limite superior da praia 

 

A partir desta definição o limite superior da praia foi vetorizado na escala 1:1000 e 

foram criadas camadas do tipo shapefile (linha), uma correspondente a cada ano de 

aquisição de imagem para todos os balneários conforme elucidado na tabela 4:  
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Tabela 4. Limites superiores vetorizados. 

Balneários Aquisição das imagens Nomenclatura utilizada para cada limite 

São Simão (1) 19/10/2005, 

(2) 11/5/2012, 

(3) 30/1/2013 

Limite superior da praia – 2005 

Limite superior da praia – 2012 

Limite superior da praia – 2013 

Mostardense (1) 13/8/2005, 

(2) 7/12/2014 

Limite superior da praia – 2005 

Limite superior da praia – 2014 

Praia do Farol (1) 8/7/2005, 

(2) 30/10/2010, 

(3) 7/12/2014 

Limite superior da praia – 2005 

Limite superior da praia – 2010 

Limite superior da praia – 2014 

Mar Grosso (1) 16/8/2006, 

(2) 30/8/2009, 

(3) 28/5/2014 

Limite superior da praia – 2006 

Limite superior da praia – 2009 

Limite superior da praia – 2014 

 

5.5.2 Ocupações consideradas como defrontantes ao oceano 

 

Durante a realização da contabilização das ocupações que efetivamente seriam 

consideradas como defrontantes ao oceano, surgiram questionamentos que permitiram 

realizar reflexões sobre cada área de estudo e os parâmetros a serem adotados. Salienta-

se então que: “Estudos que realizem análises de ocupações através de imagens de satélite, 

na escala 1:1000, mais especificamente trabalhos que exijam determinar ocupações 

defrontantes ao oceano e que utilizem-se desta metodologia, estão sujeitos a diferentes 

interpretações com íntima relação ao que concerne a capacidade de abstração individual 

de cada pesquisador.” Ainda cabe ressaltar que nesta etapa da pesquisa, mostrou-se de 

fundamental importância para a certificação dos dados obtidos, a realização de um 

trabalho de campo no intento de buscar uma compreensão mais ampla dos processos a 

que cada área de estudo está submetida. 

 

5.5.3. Distância das ocupações 

 

Após realizar o georreferenciamento, a composição dos mosaicos, as vetorizações 

quantificando e identificando o número de ocupações defrontantes ao mar, e determinar 

o limite superior da praia através da construção de vetores do tipo linha, também foram 
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realizadas medições das distâncias das ocupações em relação ao limite superior da praia 

no intento de tornar possível traçar um perfil de ocupação dos balneários estudados. Para 

tal, foi utilizada a ferramenta de medição do programa QGIS 2.8.2, que permite realizar 

medições em linha entre dois pontos, sendo que um dos pontos é o mesmo utilizado na 

contabilização do número de ocupações e o outro o mais próximo possível do limite 

superior da praia pré-estabelecido. Isto permitiu a criação de gráficos que demonstram as 

distâncias das ocupações em relação ao limite superior da praia para cada data de 

aquisição das imagens, além da possibilidade da criação de uma linha média das 

distâncias das ocupações em relação ao limite superior da praia, um dos objetivos deste 

estudo. 

 

5.5.4. Ocupações soterradas / removidas 

 

Durante o processo de vetorização dos parâmetros pré-definidos foram 

identificadas ocupações que haviam sido soterradas e/ou removidas, o que motivou a 

criação de outro shapefile (ponto), demarcando essas ocupações e coletando no programa 

as suas coordenadas, o que permitiu a realização de um trabalho de campo no sentido de 

certificar “in loco” o que fora demonstrado na análise das imagens de satélite.  

 

5.5.5. Trabalho de Campo 

 

O trabalho de campo consistiu em duas etapas que permitiram a análise “in loco”, 

e o registo fotográfico, das ocupações que foram consideradas como Removidas / 

Soterradas. 

A primeira etapa deste trabalho foi realizada no dia 7 de maio de 2015 nos 

balneários São Simão, Mostardense e Praia do Mar Grosso. Salienta-se que não foi 

possível visitar o balneário Praia do Farol nesta saída de campo devido ao difícil acesso. 

Neste trabalho as praias foram classificadas qualitativamente seguindo a classificação 

morfodinâmica de Wright & Short (1984) conforme demonstrado na tabela 5: 
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Tabela 5. Parâmetros utilizados para analisar qualitativamente a geomorfologia costeira junto aos 

balneários da área de estudo. Fonte: Modificado de Oliveira et al. (2015).  

Parâmetros  
Balneários 

Campo de dunas na 
retaguarda 

Dunas frontais Tipo de praia e migração 

São Simão Atualmente ativo, 

dunas transgressivas. 

Instáveis e bem desenvolvidas, 

comprimidas entre a praia e a 

área urbana. 

Dissipativa a intermediária, 

de alta energia; estável a 

erosiva. 

Mostardense Atualmente ativo, 

dunas transgressivas. 

Instáveis e bem desenvolvidas, 

comprimidas entre a praia e a 

área urbana. 

Dissipativa a intermediária 

de alta energia; estável a 

erosiva. 

Praia do 

Farol 

Atualmente ativo, 

dunas transgressivas. 

Instáveis e bem desenvolvidas, 

comprimidas entre a praia e a 

área urbana. 

Dissipativa a intermediária 

de alta energia; estável a 

erosiva 

Mar Grosso Atualmente estável, 

planície vegetada. 

Vegetadas bem desenvolvidas, 

em crescimento. 

 

Dissipativa a intermediária 

de moderada a alta energia; 

estável a acresciva. 

 

A segunda etapa dos trabalhos de campo, consistiu em uma saída realizada nos 

dias 7 e 8 de novembro de 2015 visitando os balneários São Simão, Mostardense e Praia 

do Farol. Após a realização das vetorizações, este trabalho de campo ocorreu no intento 

de certificar as informações coletadas através da análise das imagens de satélite. Para tal 

procedimento, uma tabela com as coordenadas específicas de cada ocupação que deveria 

ser analisada e fotografada foi criada, permitindo a comparação dos resultados obtidos 

através da interpretação e análise de imagem de satélite e os registros realizados em 

campo. Este trabalho foi realizado com auxílio de um equipamento de GPS da marca 

Garmin modelo GPSMAP 76CSx com uma precisão, segundo dados do fabricante menor 

que 10 metros. Os dados obtidos e o registro fotográfico desta saída de campo estão no 

item 6.2. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Distância média das ocupações em relação ao limite superior da praia 

6.1.1.  São Simão 

 

Em São Simão, através da análise dos mosaicos obtidos, foram vetorizados os 

limites superiores da praia para 19/10/2005, 11/5/2012 e 30/1/2013 além das ocupações 

diretamente defrontantes ao mar para os respectivos mosaicos, somados as ocupações 

consideradas como soterradas ou removidas (figura 12): 

 

Figura 12. Carta digital com o total de vetorizações realizadas para São Simão em 19/10/2005, 

11/5/2012 e 30/1/2013. 

 

Em São Simão após a análise dos dados obtidos, observou-se uma linha de costa 

retilínea sentido NNE – SSW, com reentrâncias bastante demarcadas nos dois 

sangradouros que delimitam o local. Foi possível também observar, através das imagens 

de satélite, que o tráfego de carros sobre o cordão de dunas frontal, é um fator que deve 

ser considerado, uma vez que no traçado do limite superior da praia, surgiram reentrâncias 

concomitantes aos três principais arruamentos que chegam até o mar. Este fato ocorre 

provavelmente porque o transito de veículos em cima do traçado onde seria o cordão de 
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dunas frontal, acaba por atenuar o desnível topográfico que demarca o final do pós-praia 

e o início do cordão de dunas frontal (neste caso a linha vetorizada como limite superior 

da praia). É importante salientar que o cordão de dunas frontal atua como uma barreira 

aos processos erosivos causados por ondas de tempestades.   

A partir da análise realizada após o término das vetorizações, foi possível 

quantificar as distâncias das ocupações em relação aos respectivos limites superiores da 

praia anteriormente vetorizados. Isto possibilitou a criação de um gráfico que permitisse 

realizar a análise da variabilidade das distâncias das ocupações em relação ao limite 

superior da praia, além de determinar as distâncias médias para cada ano de aquisição de 

imagem. Para tornar possível realizar uma comparação, os dados das ocupações que 

surgiram após a data da imagem da primeira vetorização foram desconsiderados, 

utilizando-se apenas dos dados das distâncias presentes nas três séries temporais (Gráfico 

1): 

 

 
Gráfico 1. São Simão - Distância das ocupações e o limite superior da praia no período 2005 – 

2013 (Eixo X – Id. da ocupação, Eixo Y – Distância entre a ocupação e o limite superior da praia). 
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Em relação a distância média entre as edificações defrontantes ao mar e a linha de 

costa, no balneário São Simão, estas não se apresentaram paralelas a linha de costa dado 

que o arruamento deste balneário apresenta certa assimetria. O valor médio foi de 169,20 

metros em outubro de 2005, de 171,15 metros em maio de 2012 e de 171,76 metros em 

janeiro de 2013. Os resultados mostram uma pequena progradação da linha de costa no 

período de 2,56 metros, com uma média de 0,32 m/ano caracterizando uma progradação 

muito lenta do limite superior da praia. No entanto, pode se considerar que houve uma 

relativa estabilidade da linha de costa, uma vez que as principais variações ocorreram nas 

pequenas reentrâncias que correspondem aos sangradouros e arruamentos. As edificações 

removidas ou soterradas apresentaram uma distância média menor, de cerca de 87,92 m 

no período analisado, constatando-se então uma possível relação entra a distância média 

das ocupações em relação ao limite superior da praia e sua probabilidade de soterramento 

por processos de remobilização eólica.  

 

6.1.2.  Balneário Mostardense 

 

No Balneário Mostardense, através da análise dos mosaicos obtidos, foram 

vetorizados os limites superiores da praia para os anos de 13/8/2005 e 7/12/2014, além 

das ocupações diretamente defrontantes ao mar para os respectivos mosaicos, somados 

as ocupações consideradas como soterradas ou removidas (figura 13): 

 
Figura 13. Carta digital com o total de vetorizações realizadas para o Balneário Mostardense em 

13/8/2005 e 7/12/2014. 
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No Balneário Mostardense após a análise dos dados obtidos, observou-se também 

uma linha de costa retilínea sentido NNE – SSW, com reentrâncias significativas nos 

sangradouros e arruamentos, sendo que por vezes os sangradouros são utilizados como 

via de acesso à praia, apresentando um maior número de reentrâncias que São Simão. 

A partir da análise realizada após o término das vetorizações, foram quantificadas 

as distâncias das ocupações em relação aos respectivos limites superiores da praia 

anteriormente vetorizados. Com base nessas informações foi possível a criação de um 

gráfico que permitisse realizar a análise da variabilidade das distâncias das ocupações em 

relação ao limite superior da praia, além de determinar as distâncias médias para cada ano 

de aquisição de imagem. Para tornar possível realizar uma comparação, os dados das 

ocupações que surgiram após a data da imagem da primeira vetorização foram 

desconsiderados, utilizando-se apenas dos dados das distâncias presentes nas duas séries 

temporais, já que para o Balneário Mostardense o programa Google Earth Pro só havia 

disponibilizado até a data da realização do trabalho as imagens de 2005 e 2014 (Gráfico 

2): 

 

Gráfico 2. Balneário Mostardense - Distância das ocupações e o limite superior da praia no 

período 2005 – 2014 (Eixo X – Id da ocupação, Eixo Y – Distância entre a ocupação e o limite 

superior da praia). 
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No balneário Mostardense as edificações defrontantes ao mar encontram-se 

paralelas a linha de costa. A distância média foi de 104,87 metros em agosto de 2005 e 

de 83,38 metros em dezembro de 2014. Com base nisto, o cálculo da taxa de variação foi 

realizado utilizando-se das ocupações como pontos de controle para a variação do limite 

superior da praia, dessa forma foi possível através da análise da quantificação das 

distâncias na figura 13 e no gráfico 2, obter um valor em metros da variação do limite 

superior da praia, subtraindo-se o valor médio do ano de 2014 pelo valor médio do ano 

de 2005. O resultado deste valor foi a variação do limite superior da praia no período 

2005 – 2014 que constatou uma retrogradação do limite superior da praia de 21,39 m com 

uma taxa anual de 2,38 m/ano caracterizando uma retrogradação significativa do limite 

superior da praia. As edificações removidas ou soterradas apresentaram uma distância 

média de cerca de 79,44 m no período analisado, valor aproximado a distância encontrada 

em 2014. 

 

6.1.3. Praia do Farol 

 

Na Praia do Farol a análise dos mosaicos obtidos, permitiu a vetorização dos 

limites superiores da praia para os anos de 8/7/2005, 30/10/2010 e 7/12/2014 além das 

ocupações diretamente defrontantes ao mar para os respectivos mosaicos, somados as 

ocupações consideradas como soterradas ou removidas (figura 14): 
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Figura 14. Carta digital com o total de vetorizações realizadas para a Praia do Farol em 8/7/2005, 

30/10/2010 e 7/12/2014. 

 

Na praia do farol a linha de costa também se apresenta retilínea com uma 

orientação NNE – SSW, porém as ocupações não seguem um padrão paralelo a linha de 

costa, como no balneário Mostardense. Os arruamentos não obedecem uma tendência 

perpendicular ou paralela a linha de costa, sendo que algumas ocupações foram inseridas 

diretamente sobre o cordão de dunas frontais, o que ocasionou a sua remoção em função 

da retrogradação desse limite. Também observam-se as reentrâncias derivadas dos canais 

sangradouros e dos arruamentos. 

A partir da análise realizada após o término das vetorizações, foi possível 

quantificar as distâncias das ocupações em relação aos respectivos limites superiores da 

praia anteriormente vetorizados. A partir dessas informações foi possível a criação de um 

gráfico que permitisse realizar a análise da variabilidade das distâncias das ocupações em 

relação ao limite superior da praia, além de determinar as distâncias médias para cada ano 

de aquisição de imagem. Para tornar possível realizar uma comparação, os dados das 

ocupações que surgiram após a data da imagem da primeira vetorização foram 

desconsiderados, utilizando-se apenas dos dados das distâncias presentes nas três séries 

temporais. O Gráfico 3 ilustra a variação da distância média das ocupações em relação ao 

limite superior da praia para a Praia do Farol no período 2005 – 2014. 
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Gráfico 3. Praia do Farol - Distância das ocupações e o limite superior da praia no período 2005 

– 2014 (Eixo X – Id da ocupação, Eixo Y – Distância entre a ocupação e o limite superior da 

praia). 

 

Na Praia do Farol, o cálculo da taxa de retrogradação foi realizado utilizando-se 

das ocupações como pontos de controle para a variação do limite superior da praia, dessa 

forma foi possível através da análise da quantificação das distâncias na figura 14 e no 

gráfico 3, obter um valor em metros da variação do limite superior da praia, subtraindo-

se o valor médio do ano de 2014 pelo valor médio do ano de 2005. O resultado deste valor 

foi a variação do limite superior da praia no período 2005 – 2014 que demonstrou uma 

redução na média das distâncias das ocupações de 7,85 m, com média anual de 0,87 m/ano 

caracterizando uma contínua retrogradação do limite superior da praia. As edificações 

identificadas como soterradas ou removidas situavam-se a poucos metros da linha de 

costa, com uma média de apenas 11,23 m. Ao analisar a figura 14 pode-se observar o 
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6.1.4. Praia do Mar Grosso 

 

Na Praia do Mar Grosso a análise dos mosaicos obtidos, permitiu a vetorização 

dos limites superiores da praia nas datas de 16/08/2006, 30/08/2009 e 28/05/2014, além 

das ocupações diretamente defrontantes ao mar para os respectivos mosaicos, somados 

as ocupações consideradas como soterradas ou removidas. Salientando que 

especificamente na Praia do Mar Grosso foi identificada a remoção de duas ocupações, 

sem processos de soterramento (figura 15): 

 

Figura 15. Carta digital com o total de vetorizações realizadas para a Praia do Mar Grosso nos 

anos 2006, 2009 e 2014. 

 

A praia do Mar Grosso apresentou também uma linha de costa retilínea no sentido 

NNE – SSW, com reentrâncias junto aos sangradouros e arruamentos. Este balneário foi 

o maior e mais bem urbanizado analisado neste estudo, contando com um total de 106 

ocupações consideradas como diretamente defrontantes ao mar. A urbanização está 

segregada em quatro blocos, o mais antigo e consolidado está mais próximo a linha de 

costa, a urbanização nos blocos das duas extremidades Sul e Norte apresentam maior 

crescimento urbano no período. 

Identificou-se após a análise dos dados uma tendência a progradação do limite 

superior da praia, além de uma mudança muito significativa no traçado desse limite em 

um segmento central do balneário. Esta mudança radical no traçado, deu-se em função de 

um plano de manejo realizado no balneário e que foi acompanhado no trabalho de Cunha 

(2013). 
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A partir da análise realizada após o término das vetorizações, foi possível 

quantificar as distâncias das ocupações em relação aos respectivos limites superiores da 

praia anteriormente vetorizados. Com base nessas informações foi possível a criação de 

um gráfico que permitisse realizar a análise da variabilidade das distâncias das ocupações 

em relação ao limite superior da praia, além de determinar as distâncias médias para cada 

ano de aquisição de imagem. Para tornar possível realizar uma comparação, os dados das 

ocupações que surgiram após a data da imagem da primeira vetorização foram 

desconsiderados, utilizando-se apenas dos dados das distâncias presentes nas três séries 

temporais. O Gráfico 4 ilustra a variação da distância média das ocupações em relação ao 

limite superior da praia para a Praia do Mar Grosso no período 2006 – 2014: 

 

Gráfico 4. Praia do Mar Grosso - Distância das ocupações e o limite superior da praia no período 

2006 – 2014 (Eixo X – Id da ocupação, Eixo Y – Distância entre a ocupação e o limite superior 

da praia). 
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O balneário Praia do Mar Grosso apresentou distância média entre as edificações 

e o limite superior da praia de 87,21 metros em agosto de 2006, de 105,05 m em agosto 

de 2009 e 107,47 m em maio de 2014, sendo encontrada a maior variação progradante do 

limite superior da praia, da mesma forma como calculado para os outros balneários, 

utilizando-se das ocupações como pontos de controle para a variação do limite superior 

da praia, foi possível através da análise da quantificação das distâncias na figura 15 e no 

gráfico 4, obter um valor em metros da variação do limite superior da praia, subtraindo-

se o valor médio do ano de 2014 pelo valor médio do ano de 2006. O resultado deste valor 

foi a variação do limite superior da praia no período 2006 – 2014 que demonstrou um 

acréscimo na média das distâncias das ocupações de 20,26 m com uma taxa de 

progradação de 2,53 m/ano. 

Esta variação significativa teve relação com uma ação de recuperação de um 

segmento do cordão de dunas frontal realizada entre 2005 e 2011 (CUNHA, 2013). Por 

este motivo também foi calculada uma média de progradação em três diferentes 

segmentos: O primeiro ao Norte do trecho onde foi realizado um plano de manejo que 

registrou um acréscimo no limite superior da praia de 17,54 m, o segundo no centro do 

balneário, local onde foi realizado o plano de manejo de dunas frontais que registrou um 

incremento de 34,28 m da distância média das ocupações entre o limite superior da praia 

e o terceiro e último ao Sul do trecho onde foi realizado o plano de manejo com um 

acréscimo de apenas 3,3 m na distância média entre as ocupações e o limite superior da 

praia, caracterizando claramente que as ações de manejo realizadas contribuíram em 

muito para a progradação do limite superior da praia neste balneário, somado a um 

pequeno ganho natural do conjunto, como observado na figura 15.  

6.2. Suprimento de edificações analisadas 

 

Neste trabalho foram quantificadas e identificadas como defrontantes ao mar, 

seguindo a metodologia descrita, um total de 246 ocupações no período 2005 – 2014, 

distribuídas em 4 balneários, conforme elucidado no gráfico 5: 
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Gráfico 5. Total de ocupações analisadas por balneário 

 

 São Simão – 41 ocupações identificadas como diretamente defrontantes ao mar 

 Mostardense – 71 ocupações identificadas como diretamente defrontantes ao mar 

 Praia do Farol – 28 ocupações identificadas como diretamente defrontantes ao mar 

 Mar Grosso – 106 ocupações identificadas como diretamente defrontantes ao mar 

 

Destas 246 ocupações identificadas como diretamente defrontantes ao mar nos 4 

balneários, um total de 27 ocupações foram identificadas como soterradas ou removidas 

no período analisado, totalizando um percentual de 10,98% das ocupações analisadas, 

conforme ilustrado no gráfico 6: 
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Gráfico 6. Percentual do total de ocupações analisadas. 

 

O gráfico 7 compara o número de ocupações identificadas como soterradas ou 

removidas com os totais para cada balneário. 

 

Gráfico 7: Ocupações analisadas por balneário e ocupações identificadas como soterradas ou 

removidas. 
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O gráfico 8 demonstra o porcentual de ocupações analisadas e o percentual de 

ocupações soterradas ou removidas por balneário: 

 

Ocupações analisadas    Ocupações soterradas ou removidas 

 

Gráfico 8. Percentual de ocupações analisadas, soterradas ou removidas por balneário. 
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Durante as saídas de campo foi possível visualizar “in loco” os processos de 

soterramento. Ressalta-se que outras ocupações também sofreram processos de 

soterramento, ou foram removidas pelos moradores locais em razão de suas tentativas 

frustradas de criar barreiras de contenção. Ao realizar o trabalho de campo em São Simão 

e em conversa com os “locais” foi possível compreender melhor algumas dúvidas que 

surgiram durante o trabalho. Alguns moradores tem o costume de migrar as casas em 

75,68%

24,32%

Praia do Farol - Ocupações analisadas 
por balneário e ocupações 

identificadas como soterradas ou 
removidas

98,15%

1,85%

Praia do Mar Grosso - Ocupações 
analisadas por balneário e ocupações 

identificadas como removidas

85,92%

14,08%

Balneário Mostardense - Ocupações 
analisadas por balneário e ocupações 

identificadas como soterradas ou 
removidas

85,37%

14,63%

São Simão - Ocupações analisadas por 
balneário e ocupações identificadas 

como soterradas ou removidas



55 
 

direção à retroterra ou de tentar conter os processos de rolamento do campo de dunas em 

direção as ocupações. Além disso é comum o uso de “bolantas” que são pequenas casas 

construídas de madeira que podem ser rebocadas por tratores e alocadas em qualquer 

lugar, por este motivo conclui-se que há um grande número de ocupações removidas, 

dada a relativa facilidade de transporte das “bolantas”.  

Tal situação parece ser bastante semelhante em Mostardense e Praia do Farol. Já 

no balneário Praia do Mar Grosso, as dunas estão relativamente estáveis sendo que apenas 

duas ocupações (1,85%) foram removidas, por motivos que não tem relação direta com 

processos erosivos ou de soterramento. Este fato está relacionado com o fato de o 

balneário estar localizado em um segmento de barreira relativamente estável devido a 

proximidade da desembocadura da Lagoa dos Patos. 

 

6.2.1. Registro fotográfico das edificações suprimidas 

 

 O registro realizado nas duas saídas de campo utilizou como equipamento 

fotográfico uma câmera fotográfica profissional da marca Nikon modelo SLR D5100 

equipada com uma lente Nikon 18-55 mm e uma câmera fotográfica amadora também de 

marca Nikon modelo P510, ambas de propriedade do autor. Cabe ressaltar que enquanto 

as vetorizações e a coleta de dados se fizeram importantes porque quantificaram os 

processos, com gráficos e tabelas o registro fotográfico ilustrou de forma didática os 

processos estudados.  

 Em São Simão foi possível observar o rápido desenvolvimento dos processos de 

soterramento através das figuras 16, 17, 18 e 19: 
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Figura 16. Ocupação identificada como 05 em São Simão – Parcialmente Soterrada. Data da 

fotografia 7 de maio de 2015. 

 

 

Figura 17. Coordenadas da ocupação identificada como 05 em São Simão - Completamente 

Soterrada. Data da fotografia 7 de novembro de 2015. Informação que a ocupação foi 

completamente soterrada confirmada pelos moradores locais.  
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Na figura 16 a ocupação número 5 em São Simão aparece em processo de 

soterramento, após exatos seis meses na figura 17, nas mesmas coordenadas, já não é 

possível mais identificar a ocupação. Na figura 17 identifica-se a utilização de um 

irrigador e cavaco de madeira numa tentativa de fixar as dunas, prática adotada por parte 

dos moradores. A informação do soterramento da ocupação 5 foi confirmada por 

moradores locais, que testemunharam que muitas outras ocupações em São Simão 

também sofreram processos de soterramento, ou foram removidas em função desta 

dinâmica, como é o caso da ocupação número 16 ilustrada nas figuras 18 e 19: 

 

Figura 18. Coordenadas da ocupação número 16. Data da fotografia 7 de novembro de 2015. 

 

Cabe salientar que as coordenadas UTM encontradas no GPS e as coordenadas da 

tabela de campo, extraídas através do mapa criado a partir da metodologia descrita neste 

trabalho, na utilização de imagens do programa Google Earth Pro para análise de orlas 

urbanizadas, estavam dentro das margens de erro esperadas devido as limitações do 

equipamento.  
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Figura 19. Ocupação número 16. Data da fotografia 7 de novembro de 2015. 

 

Quando as ocupações começam a sofrer processos sucessivos de soterramento, os 

moradores muitas vezes desistem de tentar conter esses processos, removem o que podem 

das ocupações e deixam as ruínas para serem soterradas. Esta informação também foi 

confirmada com moradores locais. 

No balneário Mostardense também foram encontradas ocupações soterradas e em 

processo de soterramento. As figuras 20, 21, 22 e 23 contemplam o registro fotográfico 

das ruínas de duas dessas ocupações. 
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Figura 20. Coordenadas exatas da ocupação identificada como 13 no Balneário Mostardense. Data 

da fotografia 7 de novembro de 2015. 

 

 

Figura 21. Coordenadas exatas da ocupação identificada como 13 no Balneário Mostardense. Data 

da fotografia 7 de novembro de 2015. 
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Figura 22. Coordenadas da ocupação identificada como 15 no Balneário Mostardense. Data da 

fotografia 7 de novembro de 2015. 

 

 

Figura 23. Coordenadas da ocupação identificada como 15 no Balneário Mostardense. Data da 

fotografia 7 de novembro de 2015. 
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No balneário Praia do Farol, foram encontrados indícios das ocupações que foram 

identificadas como removidas devido a retrogradação do limite superior da praia, como 

ilustrado nas figuras 24, 25 e 26. 

 

Figura 24. Coordenadas exatas da ocupação identificada como 10 na Praia do Farol. Data da 

fotografia 8 de novembro de 2015. 

 

 

Figura 25. Ruínas da ocupação identificada como 10 na Praia do Farol. Ruínas do banheiro 

construído com alvenaria. Data da fotografia 8 de novembro de 2015. 
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Figura 26. Ruínas da ocupação identificada como 14 na Praia do Farol. Data da fotografia 8 de 

novembro de 2015. 

 

No que concerne ao trabalho de campo, as ocupações que foram identificadas 

como removidas, realmente foram removidas do local, sobrando apenas ruínas e entulhos 

ilustrados nas fotografias (Tabela 6). 
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Tabela 6. Situação das ocupações pré e pós-campo. 

Balneários ID da 

Ocupação 

Situação pré-campo  Situação pós-

campo 

Coordenadas UTM 

das ocupações mE e 

mS  

São Simão 4  

5 

11  

16 

35 

37 

Soterrada 

Parcialmente Soterrada 

Removida 

Soterrada 

Soterrada 

Removida 

Soterrada 

Soterrada 

*Recuada 

Soterrada  

Identificado como 

**bolanta 

Removida 

530767 e 6573244 

530743 e 6573246 

530672 e 6573145 

530653 e 6573010 

530379 e 6572608 

530298 e 6572549 

Mostardense 6 

7 

13 

15 

16 

36 

61 

62 

63 

64 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Parcialmente Soterrada 

Parcialmente Soterrada 

Parcialmente Soterrada 

Parcialmente Soterrada 

Soterrada  

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Soterrada 

Ruinas 

Ruinas 

Ruinas 

Ruinas 

518907 e 6554311 

518865 e 6554214 

518694 e 6554103 

518648 e 6554051 

518592 e 6554082 

518196 e 6553415 

517792 e 6552915 

517779 e 6552906 

517763 e 6552875 

517735 e 6552845  

Praia do 

Farol 

1 

6 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Ruinas / Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

509376 e 6543221 

509295 e 6543085 

509263 e 6543040 

506257 e 6543010 

509231 e 6542987 

509182 e 6542928 

509170 e 6542925 

509164 e 6542921 

509144 e 6542891 

Mar Grosso 5 

90 

Removida 

Removida 

Removida 

Removida 

406873 e 6454141 

405575 e 6452381 

 

* Recuada – Ocupação que migrou em direção a retroterra para não ser completamente 

soterrada (dados fornecidos pelos locais). 

** Bolanta – Pequena casa de madeira que é arrastada por um trator, por este motivo pode 

ser remobilizada com certa facilidade (dados fornecidos pelos locais). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Após a análise de todos os dados foi possível criar um gráfico que contemplasse 

a variabilidade do limite superior da praia através da quantificação das distâncias médias 

entre este limite e as ocupações (Gráfico 9). 

 

           Erro máximo estimado de 03 pixels (1,5 m para mais ou para menos). 
 

Gráfico 9. Variação em metros do limite superior da praia, baseado na análise da distância média 

entre as ocupações a beira mar nos balneários: São Simão, Mostardense, Praia do Farol e Mar 

Grosso no período 2005 – 2014. 

 

O gráfico 9 corrobora com a pesquisa de Absalonsen e Toldo Jr. (2007) que 

constataram que no setor norte do litoral de Mostardas, representado por São Simão, a 

barreira apresentou-se de estável a progradante, e no setor sul, representado pelo 

Balneário Mostardense e a Praia do Farol (pertencente ao município de Tavares) 

ocorreram processos erosivos caracterizados pela retrogradação da barreira transgressiva.  

Ainda é importante salientar que Esteves (2006) também relacionou as alterações 

da linha de costa no litoral médio do Rio grande de Sul, com os efeitos dos fenômenos 

climatológicos El Niño e La Niña, sendo os períodos sob influência do El Niño aqueles 

que apresentaram uma maior retração da linha de costa em uma escala regional, fato que 

ainda necessita ser estudado. 
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Absalonsen & Toldo Jr. (2007) realizaram um estudo sobre a influência da 

inflexão costeira na variabilidade da linha de praia entre 1997 e 2005 em Mostardas, 

constatando que em São Simão durante este período, ela manteve-se estável, diferente da 

maioria do que ocorreu com o restante da costa em Mostardas. Este fato segundo os 

autores se dá em função da diferença de 11º na orientação da praia desde o seu setor mais 

ao norte (São Simão) e o seu setor mais ao Sul (Praia do Farol). Ainda de acordo com 

estes autores, em análises de curto período em Mostardas foram constatadas variações 

sazonais, nos meses de inverno com predominância de ventos do quadrante SE, ocorrendo 

processos erosivos em toda a costa do município, já nos meses de verão com 

predominância de ventos do quadrante NE ocorrendo progradação.  

Este último dado é pertinente uma vez que as imagens analisadas de São Simão 

foram adquiridas em 2005, 2012 e 2013 nos meses de outubro, maio e janeiro 

respectivamente. Segundo o proposto por Absalonsen & Toldo Jr. (2007) de maio a 

setembro em Mostardas ocorreram processos erosivos em toda a praia. A imagem de 

satélite utilizada para o cálculo da variação do limite superior da praia data de outubro de 

2005, portanto é possível inferir que a praia ainda estava sobre condições semelhantes. Já 

em 2013 a imagem data de janeiro, onde, segundo os mesmos autores, a praia estaria 

sobre processos de progradação. Considerando essas pequenas discrepâncias, 

provenientes da aleatoriedade das datas fornecidas e de uma taxa de progradação pouco 

expressiva, a variação do limite superior da praia para São Simão foi considerada 

inexpressiva. 

Cabe salientar ainda que a imagem utilizada em 2005 para o Balneário 

Mostardense foi extraída no mês de agosto e segundo Absalonsen & Toldo Jr. (2007) de 

maio a setembro de 2005 em Mostardas podem ocorrer processos sazonais erosivos em 

toda a praia. Já a imagem de 2014 foi extraída em dezembro, nos meses onde, segundo 

aos autores acima citados, a praia estaria em processo sazonal de progradação, o que pode 

significar que a variação do limite superior da praia em Mostardas no período 2005 – 

2014 pode ter sido ainda maior do que a registrada, certificando a relevância dos dados 

obtidos. 

No que tange as datas de aquisição das imagens a imagem de 2005 da Praia do 

Farol, foi adquirida no mês de julho, período de retrogradação sazonal descrito em 

Absalonsen & Toldo Jr. (2007), já a imagem de 2014 foi adquirida no mês de dezembro 

onde predominam processos sazonais progradantes. Este fato, assim como o ocorrido no 

Balneário Mostardense, certifica a qualidade dos dados obtidos, uma vez que devido a 
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esta discrepância sazonal, se as imagens estivessem sido comparadas no mesmo período 

do ano, pode-se inferir que o resultado seria o de uma taxa de retrogradação ainda maior. 

Outro fato identificado durante os trabalhos de campo entre o Balneário 

Mostardense e a Praia do Farol, é que no entorno de todos os sangradouros foram 

identificadas escarpas erosivas significativas nas dunas, este fato ocorre muito 

provavelmente devido aos baixos índices de declividade nas áreas limítrofes aos 

sangradouros, que permitem o avanço das ondas de tempestade provenientes do quadrante 

S, em direção à retroterra, sendo estes os pontos onde os processos erosivos iniciam-se. 

A figura 27 demonstra as escarpas erosivas encontradas durante o trabalho de campo 

realizado nos dias 7 e 8 de novembro de 2015 entre o Balneário Mostardense e a Praia do 

Farol: 

 

Figura 27 a) Escarpa erosiva próxima às ocupações identificada em sangradouro do Balneário 

Mostardense; b) Escarpa erosiva identificada em sangradouro entre os balneários Mostardense e 

Praia do Farol. Data das fotografias: 8 de Novembro de 2015. 

 

Nos três balneários situados a norte houve soterramento ou remoção de 

edificações por processos eólicos. No balneário São Simão, 14,63% do total de ocupações 

diretamente defrontantes ao mar foram soterradas no período analisado. No balneário 

Mostardense 14,08% de um total de 71 ocupações foram soterradas ou removidas em um 

recorte temporal de apenas 10 anos. Já no balneário Praia do Farol 24,32 % das ocupações 

foram removidas.  

Martinho (2008) salienta que os fatores que mais influenciam a morfologia do 

campo de dunas são: a umidade, a capacidade de transporte do vento e o aporte 

sedimentar, por este motivo considerando que em Mostardas o fato de a plataforma 

interna ser mais íngreme e a energia de ondas ser alta, sabendo que os índices de 

precipitação na primavera são relativamente baixos, e a planície costeira é larga, aberta e 

com baixos gradientes topográficos, estes fatores acabam por tornar o local mais 

a) b) 
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susceptível a ventos fortes soprando de diversas direções e com maiores potenciais de 

deriva eólica. Perante o acima exposto é possível compreender porque Mostardense foi o 

balneário que registou o maior número de ocupações soterradas ou removidas em função 

de processos eólicos.  

A situação do balneário Praia do Mar Grosso é distinta, visto que o mesmo está 

localizado sob maior influência do estuário da Lagoa dos Patos. De Oliveira & Calliari 

(2006) ao realizar estudos da morfodinâmica da Praia do Mar Grosso, constataram setores 

com taxas de erosão e acresção, além de diferenças sazonais na morfologia da praia.  

Feições como bermas de acresção foram predominantemente formadas no verão e 

processos erosivos no inverno, tal como constatado nas pesquisas de Absalonsen & Toldo 

Jr. (2007) e de Lima et al. (2001). Os autores identificaram ao longo de um ano, um 

balanço sedimentar negativo para o trecho correspondente a área do balneário. Este 

balanço sedimentar negativo encontrado em alguns segmentos no entorno da Praia do 

Mar Grosso, pode ter relação com a dinâmica de transporte longitudinal de sedimentos 

estudada por Lima et al. (2001). O estudo constatou que as ondas provenientes do 

quadrante Sul, são aquelas com maior potencial para o transporte de sedimentos, e que 

obras de engenharia como a dos molhes da barra, podem intervir no transporte 

longitudinal, ocasionando uma espécie de “sombreamento”, influindo nessa dinâmica 

natural de transporte sedimentar ao longo da costa. Esta incompatibilidade entre erosão e 

progradação da linha de costa na área deve ser melhor analisada em trabalhos futuros. 

Cabe ainda salientar que o estudo de De Oliveira & Calliari (2006) foi realizado 

quando estava começando a ser implementado o plano de manejo acompanhado por 

Cunha (2013). Muito provavelmente por este fato é que existe uma discrepância entre os 

índices de erosão da linha de costa na área urbanizada encontrada por De Oliveira & 

Calliari (2006) e a grande progradação constatada nesta pesquisa. Além disso deve-se 

considerar a nova configuração dos molhes, uma vez que a partir de sua expansão os 

sedimentos estuarinos vem sendo lançando mais ao norte que na situação que antecedia 

as obras de ampliação, fato que também necessita ser melhor investigado. 
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8. CONCLUSÕES  

 

Após realizar esta pesquisa, que contemplou quatro diferentes balneários, situados 

em três municípios no litoral médio do Rio Grande do Sul, alguns aspectos da dinâmica 

dessas praias e balneários foram melhor compreendidos. Como mais relevantes destacam-

se os resultados das taxas de variação do limite superior da praia determinados para todos 

os balneários, realizado através da análise da distância média das ocupações, bem como 

o número de ocupações soterradas ou removidas somada a determinação do traçado do 

limite superior da praia para todos os balneários estudados.  

Foi possível então, compreender que três dos balneários estudados (São Simão, 

Mostardense e Praia do Farol), estão sofrendo com os efeitos do rolamento de dunas em 

direção à retroterra, impulsionadas pelos ventos dominantes de NE, sendo que estas 

ocupações acabam por ser soterradas ou removidas. Esta situação pode estar relacionada 

ao processo de migração da linha de costa, embora os dados não permitam uma 

certificação concreta do fato, sendo necessário a realização de mais estudos no local.  

O balneário com a situação mais crítica é o Mostardense, que registrou uma 

retrogradação do limite superior da praia, baseado na análise da distância média das 

ocupações e esse limite de 21, 39 m, com uma taxa de retrogradação anual de 2,38 m/ano, 

somando-se ainda ao número de ocupações soterradas ou removidas que totaliza 14,08% 

do total de ocupações analisadas. Considerando a taxa de erosão anual identificada, é 

possível inferir que muito em breve outras ocupações que estão situadas diretamente no 

cordão de dunas frontal, serão suprimidas pelo campo de dunas, acabando por ser 

removidas ou soterradas, acarretando inúmeros prejuízos de ordem ambiental e 

financeira. 

O balneário São Simão não apresentou índices de erosão da linha de costa no 

período analisado, a partir dos cálculos realizados com a distância média das ocupações. 

Porém também tem uma situação preocupante, a medida que 14,63 % das ocupações 

diretamente defrontantes ao mar foram soterradas. No local foram identificadas algumas 

tentativas dos moradores no sentido de conter os processos de rolamento das dunas em 

direção à retroterra, criando barreiras de contenção, porém por falta de conhecimento dos 

processos, não obtiveram sucesso. 

Já na Praia do Farol, não foram identificados processos de soterramento, todavia 

pequenas ocupações foram removidas ou estão em ruínas, conforme ilustrado no registro 

fotográfico do trabalho de campo. Estas ocupações estavam majoritariamente sobre o 
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cordão de dunas frontal, muito próximas a linha do limite superior da praia, e embora não 

tenham sido soterradas, é possível inferir que tenham sido removidas em função da 

dinâmica erosiva que retrogradou o limite superior da praia cerca de 7,85 m a uma taxa 

anual de 0,87 m/ano. Por este motivo, dada a dinâmica erosiva observada paulatinamente 

durante cada inverno, muito provavelmente os moradores optaram por remover suas 

ocupações, que eram majoritariamente de madeira, o que facilitou o transporte para o 

interior do balneário. Cabe salientar ainda que ratificando essa teoria, algumas das 

coordenadas coletadas em campo, para as ocupações removidas, estavam já na base do 

limite superior da praia, e não mais na retaguarda do cordão de dunas frontal, 

demonstrando então os efeitos desses processos erosivos. 

Na Praia do Mar Grosso, a dinâmica encontrada foi distinta da dos outros três 

balneários, devido a sua proximidade da desembocadura da Lagoa dos Patos. A linha de 

costa junto a este balneário encontra-se hoje em progradação conforme dados desta 

pesquisa. Porém devido a uma ação de manejo realizada no segmento central desse 

balneário, ocorreu uma mudança significativa no traçado do limite superior da praia, 

aumentando a taxa de variação da linha de costa (progradação) para o trecho.  

A utilização de programas livres, na realização do estudo, permitiu uma pesquisa 

de baixo custo, porém que gerou resultados concretos, ilustrados em cada uma das 

subdivisões do item 6. Porém há certas limitações que devem ser levadas em 

consideração, como o erro associado do georreferenciamento do programa Google Earth 

Pro, somado ao erro do georreferenciamento realizado no software QGIS, o fato de estar 

limitado a utilizar imagens apenas das datas fornecidas pelo Google, e o fato que as 

imagens fornecidas são composições (RGB), que não possuem as informações de outras 

bandas espectrais importantes, como a infravermelho, impossibilitando determinados 

estudos, somado a aleatoriedade das datas das imagens em acervo. Cabe ainda salientar 

que, devido a estas limitações, as imagens utilizadas na pesquisa não respeitam um padrão 

sazonal, sendo que as imagens de cada balneário não correspondem a uma mesma estação 

do ano.  

Todavia, a utilização de softwares livres foi satisfatória na medida estes dados 

contribuem significativamente para a gestão costeira uma vez que fornecem subsídios 

para futuros planos de gestão dessas áreas, pois conhecendo as taxas de variação do limite 

superior da praia calculada através da análise das distâncias médias das ocupações, e a 

dinâmica de transporte eólico das dunas, é viável traçar parâmetros seguros para a 

habitação, que evitem prejuízos tanto ambientais como financeiros. 
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ANEXOS 

 
Distâncias entre as ocupações selecionadas e o limite superior da praia – São Simão 

Identificação da 
ocupação 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
19/10/2005 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
11/5/2012 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
30/1/2013 

1 8,07 -5,35 12,72 

2 54,75 45,50 18,53 

3 69,97 72,77 67,55 

4 90,25 76,57  89,25  

5 118,62 110,01 114,50 

6 55,12 52,29 61,06 

7 120,87 120,36 125,75 

8 110,21 105,25 112,18 

9 153,05 149,22 162,40 

10 133,68 134,180 138,49 

11 119,62 125,76  120,76  

12 140,69 139,22 132,36 

13 134,89 128,83 125,20 

14 226,58 223,44 220,13 

15 109,31 101,78 98,41 

16 46,83 25,51 31,31 

17 111,38 117,30 116,60 

18 93,90 93,55 97,62 

19 121,42 119,98 123,72 

20 255,55 254,84 242,90 

21 187,11 183,34 186,32 

22 198,01 196,47 194,41 

23 257,83 266,75 257,63 

24 289,91 298,27 289,96 

25 206,43 234,17 228,66 

26 327,45 334,31 333,29 

27 318,17 326,34 325,26 

28 311,84 325,52 321,67 

29 189,66 206,66 202,24 
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30 223,70 231,24 232,54 

31 236,31 233,46 238,67 

32 382,19 389,26 389,52 

33 349,43 351,84 353,87 

34 332,22 333,67 329,80 

35 89,71 89,98  85,75 

36 44,97 65,92 60,84 

37 47,41 82,07 118,70 

38 162,48 163,43 166,52 

39 - 73,61 98,58 

40 - 176,63 155,52 

41 - 143,17 139,58 

42 - 205,11 199,19 

43 - 255,25 231,65 
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Distâncias entre as ocupações e o limite superior da praia – Balneário Mostardense 

Identificação da 
ocupação no 
balneário 
Mostardense 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
13/8/2005 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
7/12/2014 

1 76,30 32,67 

2 49,06 27,37 

3 63,80 42,41 

4 64,28 42,12 

5 67,36 34,60 

6 86,46  50,21  

7 68,73 20,40  

8 231,22 205,83 

9 233,92 211,46 

10 233,01 209,24 

11 238,76 209,22 

12 196,90 171,13 

13 121,78 95,10  

14 197,46 177,26  

15 122,71 103,34  

16 177,79 168,11  

17 227,56 215,76 

18 229,18 209,27 

19 231,97 210,62 

20 223,50 205,31 

21 56,23 36,20 

22 85,04 73,24 

23 85,37 73,23 

24 65,19 60,13 

25 70,33 35,87 

26 111,55 88,63 

27 42,56 39,75 

28 69,98 61,15 

29 74,19 56,46 

30 92,76 82,07 

31 78,92 58,73 
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32 48,47 31,16 

33 74,75 46,41 

34 86,83 72,97 

35 87,26 78,43 

36 59,95 46,46  

37 60,16 56,74 

38 74,95 65,25 

39 73,40 62,40 

40 103,93 94,10 

41 113,44 104,56 

42 99,10 91,62 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

109,53 

95,04 

84,42 

68,15 

98,26 

116,32 

71,60 

72,44 

72,91 

88,64 

75,16 

82,15 

93,10 

86,77 

99,80 

82,40 

95,50 

79,34 

69,43 

78,09 

68,49 

68,22 

- 

- 

107,69 

90,76 

83,84 

48,43 

68,59 

91,68 

48,84 

49,91 

53,02 

61,54 

27,52 

17,83 

80,12 

63,88 

68,74 

33,49 

57,62 

41,12 

36,65  

49,91  

42,81  

55,29  

174,75 

172,39 
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67 

68 

69 

70 

71 

- 

- 

- 

- 

- 

99,93 

77,63 

99,07 

51,12 

74,87 
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Distâncias entre as ocupações e o limite superior da praia – Praia do Farol 
 

 

 

Identificação 
da ocupação 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
8/7/2005 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
30/10/2010 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
7/12/2014 

1 55,39 59,32 64,80  

2 35,56 39,23 41,67 

3 35,18 33,32 37,56 

4 37,26 41,59 45,85 

5 16,48 5,45 12,48 

6 4,70 18,52 23,71  

7 7,57 9,82 17,40 

8 8,98 8,24 7,52 

9 2,11 0 -3,28  

10 4,62 -0,79 1,69  

11 8,97 3,31 4,99  

12 14,50 9,38 5,25 

13 4,33 3,19 5,42  

14 6,03 10,11 10,67  

15 8,24 3,67 12,77  

16 4,32 0,38 4,03  

17 242,74 230,68 221,64 

18 196,40 168,75 172,14 

19 274,88 264,65 257,32 

20 141,17 127,71 121,26 

21 154,99 144,34 122,56 

22 171,03 158,68 136,48 

23 169,80 152,63 135,03 

24 121,46 103,80 99,03 

25 

26 

27 

28 

115,75 

- 

- 

- 

68,34 

46,03 

29,42 

13,72 

88,21 

51,22 

33,40 

17,97 
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Distâncias entre as ocupações e o limite superior da praia – Praia do Mar Grosso 
 

Identificação 
da ocupação 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
16/8/2006 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia em 
30/8/2009 

Distância entre a 
ocupação e o limite 
superior da praia m 
28/5/2014 

1 298,59 312,46 309,62 

2 225,43 337,02 238,07 

3 229,24 237,05 238,50 

4 235,57 214,72 222,79 

5 107,45 148,47 163,19 

6 218,17 280,40 279,60 

7 203,75 249,48 249,27 

8 174,75 179,33 200,53 

9 333,91 350,43 353,02 

10 314,24 325,74 322,69 

11 182,35 190,10 201,46 

12 92,17 112,56 96,98 

13 135,64 128,12 130,27 

14 134,60 142,22 140,82 

15 114,84 141,90 142,11 

16 116,16 143,48 147,09 

17 104,28 135,83 145,22 

18 120,93 169,88 176,63 

19 119,03 129,74 145,61 

20 128,96 144,12 148,40 

21 188,67 195,71 199,33 

22 191,96 197,47 200,78 

23 193,32 200,27 202,31 

24 186,08 187,68 194,16 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

86,12 

92,64 

102,76 

94,57 

92,24 

93,35 

89,04 

99,80 

110,09 

95,35 

97,60 

97,31 

92,14 

96,70 

107,95 

97,99 

96,52 

98,11 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

105,41 

100,17 

109,37 

104,56 

96,97 

85,03 

77,69 

74,05 

72,80 

66,83 

66,07 

57,39 

11,02 

18,53 

10,66 

9,25 

7,78 

9,68 

5,21 

10,43 

11,01 

7,63 

6,86 

6,67 

6,98 

5,58 

10,22 

49,86 

50,35 

56,50 

54,67 

56,43 

47,73 

56,21 

47,26 

107,42 

105,41 

111,85 

107,74 

100,83 

101,07 

95,04 

85,95 

93,50 

95,28 

106,29 

42,34 

21,51 

28,18 

65,91 

61,49 

59,44 

60,54 

58,68 

61,79 

63,84 

59,29 

59,67 

59,44 

59,58 

57,94 

59,07 

58,12 

59,22 

60,54 

63,07 

59,82 

58,20 

44,61 

54,41 

110,08 

108,29 

117,27 

115,95 

110,14 

104,35 

102,09 

97,37 

100,06 

95,18 

104,05 

111,64 

26,88 

38,24 

66,11 

65,62 

63,98 

67,59 

62,30 

64,21 

65,38 

60,46 

60,39 

60,98 

63,54 

61,71 

57,85 

58,71 

59,37 

59,21 

57,61 

56,90 

56,94 

46,20 

56,72 
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66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

10 

49,68 

29,52 

20,69 

26,85 

33,03 

19,83 

19,81 

24,36 

20,12 

19,90 

15,70 

27,31 

44,71 

68,47 

72,51 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51,30 

47,99 

41,03 

35,96 

32,08 

35,34 

23,86 

21,80 

25,71 

21,65 

16,98 

9,36 

33,18 

50,33 

67,19 

173,16 

193,75 

189,98 

157,84 

116,84 

142,22 

114,78 

98,21 

107,75 

55,56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

46,83 

44,34 

45,51 

36,26 

32,88 

40,29 

26,64 

22,39 

29,37 

25,39 

35,67 

15,82 

20,90 

57,31 

66,82 

175,31 

203,34 

178,47 

151,56 

115,78 

140,32 

122,83 

101,70 

106,39 

51,02 

305,40 

208,52 

178,12 

146,76 

149,93 

127,93 

119,86 

170,40 

98,43 

99,50 
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101 

102 

103 

104 

105 

106 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99,01 

122,69 

103,80 

108,79 

113,70 

92,05 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


