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RESUMO 

 

Particularmente, neste trabalho de graduação buscou-se através da revisão bibliográfica 

conhecer o que se tem investigado até então sobre a erosão costeira no Balneário 

Hermenegildo e posteriormente apresentar possíveis abordagens que poderiam ser 

apresentados aos estudantes em sala de aula. Para tanto, o trabalho encontra-se 

estruturado a partir da introdução o qual introduzimos o leitor ao embasamento teórico 

que julgamos necessário para o estudo.  Primeiramente processo de erosão costeira, 

destacando conceitos, causas e o que sido destacado atualmente sobre o fenômeno. De 

forma mais especifica, o processo erosivo costeiro no Balneário de Hermenegildo e, por 

último a importância da temática para o ensino da Geografia. A metodologia se constitui 

em uma pesquisa bibliográfica, um recurso metodológico que possibilitou o acesso à 

produção de conhecimento referente ao tema pesquisado, sintetizando e comparando os 

resultados de diferentes estudos, com o intuito de subsidiar sua aplicação, através de 

uma proposta direcionada as escolas locais. Foram consultadas 19 produções científicas 

referentes ao processo de erosão costeira, incluindo artigos, teses, dissertações e 

trabalhos de conclusão de curso encontrados na biblioteca virtual da Scielo, Portal de 

periódicos da CAPES e o acervo da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande. 

A partir da leitura foram definidas cinco temáticas, de acordo com os principais 

trabalhos. Por fim, a partir do conhecimento produzido sobre o processo de erosão 

costeira, foi elaborado relações com os autores e possíveis temas que poderão ser 

trabalhadas nas escolas do ensino fundamental de Santa Vitória do Palmar. Nos 

resultados foi apresentada uma síntese de cada temática, a saber: evolução da barreira 

holocênica; eventos de alta energia hidrodinâmica; estruturas de contenção a erosão 

costeira; vulnerabilidade, susceptibilidade e risco a erosão ealternativas de 

gerenciamento costeiro. Da mesma forma, para cada item foi apresentado uma síntese 

destacando possibilidades de atuação nas escolas, como exemplo: utilização de mapas 

de previsão do tempo, canais e sites especializados, mostrando a localização e 

deslocamento de ciclones; saídas de campo observando as diferentes estruturas de 

contenção, a sua projeção; trabalhar em sala de aula conceitos de vulnerabilidade, risco 

bem como oficinas ou espaços dialógicos visando debater sobre o tema. 
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Compreendendo a importância da temática e a sua inserção nas disciplinas escolares, 

faz-se necessária a realização de mais estudos com esse propósito. Sugere-se como 

estudo posterior, a construção de uma cartilha sobre o processo de erosão costeira no 

Balneário do Hermenegildo, direcionadas a crianças e jovens de escolas locais.  

Palavras-chave: Erosão costeira; Ensino da Geografia; Balneário Hermenegildo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática erosão costeira tem despertado enorme interesse em diversos 

seguimentos da sociedade, especialmente de pesquisadores da área, que vem 

contribuindo com a produção de inúmeras publicações. Trata-se de um tema amplo e 

complexo que exige o entendimento da dinâmica dos processos que envolvem o 

fenômeno, ou seja, das complexas e indissociáveis relações entre natureza e sociedade 

(CALLIARI, 2010).   

A erosão costeira é um problema que está relacionado a inúmeros problemas 

como a ocupação do ambiente praial, a um planejamento e controle urbano deficiente e, 

em escala mundial, com as mudanças climáticas através da elevação do nível do mar e 

intensificação dos ventos (MAI, 2008).  

De acordo com estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco 

em 2004 sobre o Monitoramento Ambiental integrado da Erosão Costeira (MAI), 

disponível em: http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/folder_mai_2008.pdf 

 

 
“Nos últimos anos, o avanço do mar vem preocupando a população, a 

comunidade científica e os órgãos públicos. Entretanto, as ações de 

contenção muitas vezes restringem-se a "obras de engenharia" 

pontuais, como a construção de espigões e quebra-mares, que, quando 

planejadas e executadas de forma pontual, podem agravar ou provocar 

a erosão nas áreas adjacentes, gerando o conhecido efeito dominó” 

(UFPE, 2004, p.1). 

 

No Balneário Hermenegildo, localizado no extremo sul do estado do Rio Grande 

do Sul, município de Santa Vitória do Palmar, o problema não é diferente, constituindo-

se como um dos problemas ambientais mais agressivos na região. A Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), além de outras Universidades como, por exemplo, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tem desenvolvido ao longo dos 

anos estudos e pesquisas no Balneário de Hermenegildo sobre o processo de 

erosãocosteira. Muitos destes estudos têm suscitado entre os diferentes profissionais que 

se dedicam a sua investigação diversas abordagens e perspectivas de atuação. Grande 

parte contempla as causas da erosão e seus impactos, como caracterização e 

acompanhamentos das estruturas de contenção (CALLIARIet al, 2010; 

 

http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/folder_mai_2008.pdf
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ALBUQUERQUE, 2013). Da mesma forma busca-se a gestão da erosão e propostas de 

soluções e alternativas para o problema (KOERNER, 2012). Entretanto, o conhecimento 

da população acerca do tema bem como da comunidade escolar não tem sido 

contemplada da mesma forma, destacando-se assim uma lacuna na divulgação 

doconhecimento aos maiores interessados.  

Como estudante do curso de geografia licenciatura da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG), o desenvolvimento deste estudo vem a responder a um 

compromisso de contribuir para o avanço do conhecimento, especialmente na área da 

licenciatura,acerca do processo de erosão costeira no Balneário de Hermenegildo, 

considerado como um problema enfrentado de forma cotidiana por inúmeras famílias e 

indiretamente por toda a sociedade local. . Sendo um problema grave, merece ser 

abordado nas escolas como um tema transversal, conforme sugerido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1996), nas questões relacionadas ao meio ambiente. 

Nessa perspectiva o professor tem um importante papel em contemplar questões que 

envolvem os problemas sofridos na região, ou seja, é importante direcionar o conteudo 

para o local onde os estudantes habitam.  

 O processo de erosão costeira constitui-se como um dos problemas ambientais 

mais agressivos na praia de Hermenegildo. Esse fenômeno não faz parte do conteúdo 

integrante ou fixo no estudo da geografia em sala de aula, pois o livro didático traz um 

apanhado geral dos conteúdos e exemplos de vários locais e regiões do Brasil, porém 

não contem dados e informações a respeito do local de vivência dos alunos. Entretanto, 

pode ser abordado como um tema transversal, conforme sugerido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1996), nas questões relacionadas ao meio ambiente. É 

importante ressaltar que de acordo com os objetivos gerais para o ensino da geografia, 

considerados pelo PCN para o Ensino Fundamental, espera-se que o aluno consiga,  

identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa 

nas questões socioambientais locais (PCN, 1998, p.35).  

 

 Nessa perspectiva o professor tem um importante papel nesse processo uma 

vez que o direcionamento dos conteúdos para o local e uma abordagem relacionada as 

vivências dos estudantes são fundamentais e merecem ser abordadas. Estudo como o de 

Silva (2009) mostra uma abordagem na qual pretende seguir o trabalho realizado. Ao 

abordar o relevo das áreas costeiras como um tema que pode ser dado para o ensino 
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fundamental e médio a autora buscou apresentar de forma teórica conteúdos que podem 

ser trabalhados em sala de aula sobre um tema que segundo a autora é importante para a 

formação, mas que, entretanto há pouca abordagem nos livros didáticos.  

 Assim, este estudo tem a finalidade de auxiliar os educadores, a partir dos 

estudos já desenvolvidos na região, oferecer aos estudantes o acesso a informação, sobre 

os problemas existentes no Balneário, no intuito de conscientizá-los a cuidar do 

ambiente onde vivem.  

Particularmente, neste trabalho de graduaçãobusca-se através da revisão 

bibliográfica conhecer o que se tem investigado até então sobre a erosão costeira no 

Balneário Hermenegildo e posteriormente apresentar possíveis abordagens que 

poderiam ser repassados aos estudantesem sala de aula. Ou seja, através de uma 

linguagem mais voltada para a comunidade escolar levar o conhecimento destas 

publicações produzidas na região pelosestudiosos na temática até as escolas do 

Município de Santa Vitória do Palmar.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a produção científica de erosão costeira no Balneário do Hermenegildo 

e suas possibilidades de utilização nas escolas de ensino fundamental do 

Município de Santa Vitória do Palmar.  

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Analisar a produção científica catalogada identificando as principais temáticas 

sobre o processo de erosão costeira no Balneário Hermenegildo – RS; 

 Elaborar,a partirdas principais temáticas analisadas, abordagens que poderão ser 

utilizadas pelos educadores em escolas do Ensino Fundamental do município de 

Santa Vitória do Palmar. 
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3. EROSÃO COSTEIRA 

 

Um dos principais problemas da zona costeira em todo o mundo é a erosão 

costeira. SUGUIO (2003) relata que a erosão é um dos fenômenos mais impressionantes 

entre os processos costeiros, que acabou transformando-se em um problema 

emergencial na maioria das áreas costeiras do mundo, inclusive em diversos trechos do 

litoral brasileiro. No Brasil há centenas de praias onde o processo é bastante severo, 

requerendo medidas de recuperação ou contenção (SOUZA, 2009). A erosão costeira é 

um fenômeno principalmente natural que se processa de modos e intensidades 

diferenciados, devido às particularidades de cada local ou região. De acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007), a erosão se caracteriza como um processo 

pelo qual há remoção de uma massa de solo de um local e sua deposição em outros 

locais, como resultado de forças exógenas. Quando uma praia está em erosão, significa 

dizer que a sua busca pelo equilíbrio está migrando em direção ao continente, retirando 

sedimentos da praia e levando-os para o mar (KOERNER, 2012).  

Para Koerner (2012), 

As causas dessa regressão de linha de costa em direção ao continente 

geralmente estão associadas a um déficit de sedimento da 

praia..Embora as causas antrópicas para o fenômeno sejam diversas, 

vários processos naturais também devem ser considerados, 

destacando-se a elevação atual do nível do mar e seus impactos. As 

causas naturais da erosão podem ser as tempestades que aumentam 

temporariamente o nível relativo do mar e por consequência retiram 

sedimento da parte terrestre da praia para levá-los para a parte 

aquática. Focos de refração de ondas em um único local, ou seja, por 

quebrar mais ondas, ocorre uma retirada de sedimentos e perda para 

uma deriva litorânea. Também pode ser a erosão natural de um pontal 

arenoso que pode estar ainda em formação e acomodação 

(KOERNER, 2012, p.38-39).  

 

Por outro lado, a ação antrópica pode interferir fortemente nos processos 

erosivos, muitas vezes acelerando o processo como, por exemplo, “intensas e 

diversificadas formas de uso do solo, processos acelerados de urbanização, atividades 

portuárias e industriais e exploração turística em larga escala, muitas vezes realizados 

em áreas inadequadas” (GRUBER et al 2003; apud KOERNER, 2012). Assim, há uma 
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migração da linha de costa em direção ao continente, e um terrenos que, por exemplo, 

hoje está longe da praia pode, no futuro, ser a praia. 

Apesar de a erosão costeira ser essencialmente produto de um balanço 

sedimentar negativo no sistema praial, esse problema ocorre a partir de diversos 

processos e/oufenômenos que podem ser atribuídos a fatores naturais e fatores 

antrópicos (SOUZA et al, 2005). Em geral, “ambos interagem entre si o tempo todo no 

condicionamento da erosão costeira, sendo frequentemente difícil identificar quais são 

aqueles mais ativos, ou mesmo individualizar a atuação de cada um” (SOUZA, 2012, 

p.352). 

Um estudo desenvolvido por Muehe (2006), em dezessete estados Brasileiros 

mostra que além de avançar em uma velocidade acima do normal, em alguns locais, a 

linha de costa também está recuando. Segundo os dados, 42% do litoral registra erosão 

(avanço do mar) - o dobro das praias classificadas como “em equilíbrio”. Já 33% do 

litoral tem progradação (recuo) da costa. Metade da costa, onde mora um milhão de 

pessoas, está ameaçada pelo avanço do mar.  

As tendências de evolução da linha de costa, estabelecidas pelos extremos 

erosivos e deposicionais, resultam da complexa interação entre as taxas de variações 

relativas do nível do mar, as taxas de suprimento sedimentar, a dinâmica das ondas e os 

impactos produzidos por ondas de tempestades (MUEHE, 2006).  

 

3.1.Causas Naturais da erosão costeira 

As causasnaturais estão basicamente relacionadas ao aumento do nível do mar, 

mudanças no regime de ondas pelo aumento das tempestades, redução no suprimento de 

sedimentos, dinâmica costeira, suscetibilidade de erosão de elementos costeiros, tais 

como praias, dunas e costões, morfodinâmica da praia e zona de arrebentação 

subsidência e compactação costeira e tectônica (TOLDO JR, 2004). Souza et al (2005) e 

Souza (2009) mencionam treze fatores naturais de erosão costeira (tabela 1).  
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TABELA 1. Causas naturais e antrópicas da erosão costeira (SOUZA et al 2005; SOUZA, 2009) 
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A elevação do nível do mar depende de uma variação das condições climáticas 

naturais da terra bem como as perturbações causadas pelo homem na realização de suas 

atividades.  As consequências que esta subida do nível do mar pode acarretar para o litoral 

dependemdas características das áreas costeiras, de entre as quais se destacam o tipo de 

rochas, as características dos sedimentos acumulados, existência ou não de arribas, inclinação 

da praia, existência ou não de dunas, frequência de temporais (DIAS, et al,1994). Geralmente 

a subida do nível relativo do mar tende a gerar um incremento dos processos erosivos. 

 No caso das tempestades, estas aumentam temporariamente o nível relativo do mar e 

por consequência retiram o sedimento da parte terrestre (subaérea) da praia para levá-los a 

parte aquática (subaquática). Já os focos de refração de ondas em um único local 

(SPERANSKI, CALLIARI, 2006), induzem ondas mais energéticas em determinados trechos 

onde ocorre uma retirada de sedimentos, e perda para uma deriva litorânea.  

  

3.2 Causas antrópicas da erosão costeira 

O rápido crescimento populacional e a expansão econômica originaram e originam 

conflitos entre a ocupação do litoral e os processos costeiros, que se traduzem nomeadamente 

pela erosão, transformações sazonais do perfil de praia e pela mobilidade de dunas 

(BORGES, et al.,  2004).Há diversos tipos de intervenções antropogênicas que alteram o 

balanço sedimentar de um segmento costeiro, podendo gerar um déficit de material 

sedimentar e consequentes fenômenos de recuo da linha de costa (TESSLER,GOYA, 

2005).Souza et al (2005) e Souza (2009) mencionam sete fatores naturais de erosão costeira 

(tabela 1).  

Um exemplo de intervenção indireta na erosão é a construção de barragens ao longo 

dos rios, que, além de reterem grandes volumes de água, também atuam de modo eficaz na 

captura de sedimentos, reduzindo o fornecimento de material sólido para a zona costeira 

(FARIAS, 2008).A construção de barragens para geração deenergia ao longo de um rio éum 

exemplo de como o homem pode interferir no balanço sedimentar (BANDEIRA, et.al, 2008). 

Neste caso, o sedimento vai sendo barrado no decorrer do rio e não chega até a praia, onde ele 

costumava manter o equilíbrio da mesma. As construções irregulares de casas à beira-mar, 

também podem ser consideradas causas de erosão costeira. Muitas vezes as construções 

potencializam uma retirada de sedimentos, pois onde haveria uma duna costeira para absorver 

a energia das ondas que chegam, está uma obra rígida que, por impacto, faz com que a energia 
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da onda seja aumentada e seja retirado o sedimento da praia em frente à construção (PLANT, 

GRIGGS, 1992). 

A exploração indiscriminada de areia de dunas, pós-praia e ante praia, para construção 

civil e aterros, assim como as construções de estabelecimentos comerciais e habitações na 

região de dunas também agravam seriamente o déficit de sedimentos das praias e aceleram 

seu processo de emagrecimento (CUNHA, 2005). Essas dunas, juntamente com as praias 

arenosas e as zonas costeiras adjacentes atuam como verdadeiros amortecedores da energia 

das ondas, sendo, portanto, essenciais na proteção do continente contra a erosão marinha 

(SUGUIO, 2001). 

Segundo Pilkey eDixon (1996) é próprio do homem ao tentar deter a erosão costeira e 

acabar por ser responsável pelo incremento desse processo natural, acabando por dilapidar o 

ambiente costeiro e o recurso natural que foram a razão principal por sua instalação naquela 

zona. González (1999) ressalta ainda que estruturas submersas na ante praia, tais como 

quebra-mares e recifes, influenciam o campo hidrodinâmico e, consequentemente, os 

processos responsáveis pelo transporte sedimentar de uma região. 

Exemplos muito usados para causas artificiais de erosão são as obras de engenharia 

costeiras, muitas vezes administradas. Podemos citar os espigões oumolhes, que barram o 

transporte lateral de sedimento, acumulando sedimento na praia de um lado, e retirando 

sedimento da praia do outro lado. A construção de espigões (FIGURA) (estruturas dispostas 

perpendicularmente à linha de costa) pode provocar um agravamento da erosão à jusante do 

setor protegido, podendo deslocar o problema para outro local. Já a construção de muros de 

proteção (FIGURA) (obra longitudinal à costa), impede a troca de sedimentos entre 

continente-mar promovendo um desequilíbrio no balanço sedimentar. Esse desequilíbrio 

provoca um aumento gradativo na energia de arrebentação das ondas e consequentemente das 

taxas de erosão em decorrência do déficit de sedimentos que reduziriam o fluxo dinâmico 

através do atrito com o substrato (FARIAS, 2008).  
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(B): Diferentes estruturas de contenção construídas por moradores do Balneário do Hermenegildo. (Foto: Miguel 

Albuquerque). 

    

FIGURA 1 (A) Espigões Costeiros da Ponta d’Areia, construído pelo Governo do Estado em São Luís. 

(Foto: Antônio Martins). Disponível em: http://gilbertoleda.com.br/wp-

content/uploads/2012/07/espigao2.jpg .  
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4. AREA DE ESTUDO 

  

 O balneário de Hermenegildo localiza-se aproximadamente a 33º 40’ de latitude Sul e 

53º 15’de longitude oeste no extremo sul da planície costeira do Rio Grande do Sul, cerca de 

12 quilômetros da desembocadura do Arroio Chuí que marca a fronteira com o Uruguai. O 

balneário pertence ao município de Santa Vitória do Palmar, estando há 18 quilômetros de 

distância da sede do município (Figura 1). 

 

 

Figura 2. Mapa de localização da área de Estudo. Fonte: Deivid Alves (2015). 
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 O Balneário do Hermenegildo pertencente ao Município de Santa Vitória do Palmar, 

cujo início da ocupação desenvolveu-se a partir da década de 50 do século passado 

(TEIXEIRA, 2007). A ocupação do balneário iniciou por volta de 1890, com acampamentos 

temporários que passaram a ser substituídos por construções simples de madeira (KOERNER, 

2012).  De acordo com o censo do IBGE a população do município de Santa Vitória do 

Palmar estimada em 2014 é de 32 mil habitantes. O Balneário Hermenegildo é uma praia 

muitofrequentada por moradores de Santa Vitória do Palmar e veranistas do Sul do estado, 

atraindo também Uruguaios e Argentinos.  

Fazendo uma análise histórica das fotos aéreas de 1947, 1964 e imagem de satélitede 

2005, Koerner (2009) pôde concluir que a ocupação do balneário do Hermenegildo jáse 

iniciou paralela à costa, mantendo esse padrão até os dias atuais. Por haver um grande número 

de residências construídas sobre as dunas frontais, quando ocorre o aumento momentâneo do 

nível do mar, grandes danos são constatados nessas residências, sendo algumas casas 

totalmente destruídas e perdas imobiliárias e financeiras significativas são evidenciadas 

(ESTEVES, SANTOS, 2001).  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O desenvolvimento do presente trabalho foi constituído por uma pesquisa bibliográfica 

que permitiu o levantamento das produções científicas sobre o processo de erosão costeira no 

Balneário Hermenegildo. Foram consultadosartigos, teses, dissertações e trabalhos de 

conclusão de curso, encontrados na biblioteca virtual da SciElo (ScientificElectronic Library 

Online), no  Portal de periódicos da CAPES, e o acervo da biblioteca da Universidade Federal 

do Rio Grande – FURG que tivessemas seguintes palavras-chaves: erosão costeira e balneário 

Hermenegildo.  

 A compilação dos dados constituiu-se no estabelecimento de uma revisão das 

informações contidas no resumo, sendo selecionadas aquelas que contivessem as palavras-

chaves. A partir da leitura foram selecionados 19 produções científicasreferentesa erosão 

costeira no Balneário Hermenegildo (Tabela 1) , sendo os dados organizados em fichas os 

quais constavam dados de identificação dos artigos e uma síntese de principais informações.  

 Após a leitura procedeu-se a análise descritiva e de conteúdo da mesma. Para a análise, 

os dados foram apresentados a partir de quadros sinópticos, que possibilitam registro, 

comparação e síntese das informaçõescontidas no instrumento utilizado para a coleta de 

dados. Dessa maneira pode-se obter uma visão macro dos dados que estavam sendo 

trabalhados sobre a erosão costeira.  

 A partir da leitura foram definidas as diferentes temáticas de acordo com os principais 

trabalhos por título e, a partir disso, foram identificadas as produções que mais se adequaram. 

O quadro apresenta a síntese das temáticas (Tabela 3). Por fim, a partir do conhecimento 

produzido pelos pesquisadores sobre o processo de erosão costeira, foi elaborado relações 

com os autores e possíveis temas que poderão ser trabalhadas nas escolas do ensino 

fundamental de Santa Vitória do Palmar. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Produção Científica 

Os principais trabalhos realizados no balneário foram catalogados em ordem 

cronológica, identificando os autores, o ano, o título, o local de apresentação (quadro 1). 

 

Quadro 1. Trabalhos realizados sobre erosão costeira no balneário do Hermenegildo, em 

ordemcronológica. 

Nº ANO 

 

AUTORES TÍTULO TIPO DE PRODUÇÃO 

I 1993 Calliari, L.J,  Klein, 

A. H. F 

Características 

morfodinâmicas e 

sedimentológicas das praias 

oceânicas entre Rio Grande 

e Chuí, RS. 

 

ARTIGO 

Pesquisas em 

Geociências 20(1): 48–

56. 

II 1998 Calliari, L.J, Tozzi, 

H.A.M, Klein, AHF.  

Beach morphology and 

coastline erosion associated 

withstorm surges insouthern 

Brazil Rio Grande to Chuí, 

RS. 

ARTIGO 

 

Anais. Academia. 

Brasileira. Ciências; 

70(2) 

232-47. 

 

III 

 

1999 

 

Tozzi, H.A.M 

Influência das tempestades 

extratropicais sobre o 

estoque subaéreo das praias 

entre Rio Grande e Chuí, 

RS. 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em  

Oceanografia, 

Química, Física e 

Geológica. 

FURG 

IV 2000 Esteves L.S, Pivel 

M.A.G, Silva 

A.R.P, Barletta R.C, 

Vranjac M.P, 

Oliveira U.R, Vanz, 

A. 

Beachfront owners 

perception of beach erosion 

along an armored  shoreline 

in southern Brazil. 

ARTIGO 

Pesquisas em 

Geociências 27(2):93-

109 

V 2001 Esteves, L.S.; 

Santos, I.R 

Impacto econômico da 

erosão na praia do 

Hermenegildo (RS), Brasil. 

 

ARTIGO 

Pesquisas em 

Geociências 28(2):393-

403. 

VI 2003 Esteves L.S, 

Oliveira U.R, Silva 

A.R.P, Vranjac M.P, 

Pivel M.A.G, 

Barletta R.C. 

Seasonal changes in beach 

profile inducing the 

response of beachfront 

owners in southern Brazil. 

ARTIGO 

Journal of Coastal 

Research  SI (35): 557-

63. 

VII 2004 Diilenburg,S.R, 

Esteves L.S, 

Tomazelli L.J.  

A critical evaluation of 

coastal erosionin Rio 

Grande do Sul, Southern 

Brazil. 

ARTIGO 

Anais da Academia 

Brasileira de Ciências 

76(3): 611-623 
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VIII 2007 Teixeira, P Subsídios para o 

gerenciamento costeiro por 

erosão na falésia do 

balneário Hermenegildo, 

RS, Brasil. 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em 

Oceanografia, 

Química, Física e 

Geológica- 

FURG 

IX 2008 Lima, L. G. Estratigrafia e evolução da 

barreira holocênica na Praia 

do Hermenegildo (RS). 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geociências -  

UFRGS 
X 2009 Koerner, K. F. Variação espaço-temporal 

em médio e curto termo da 

orla do balneário do 

Hermenegildo, RS. 

TCC 

Curso de Graduação 

em Oceanografia 

FURG 

XI 2010 Calliari, L.J.; 

Guedes 

 R.M.C.; Pereira 

,P.S.; Lelis 

 R.F.; Antiqueira 

,J.A., Figueiredo, 

S.A. 

Perigos e riscos associados 

a processos costeiros no 

Litoral sul do Brasil (RS): 

uma síntese. 

ARTIGO 

 

Brazilian Journal  

Aquatic Science 

Technology, 2010, 

14(1): 51-63 

XII 2010 Pereira, P.S.; 

Calliari, L.J.; 

Barletta, R.C. 

Heterogeneity and 

homogeneity of southern 

Brazilian beach: a 

morphodinamic and 

statistical approach. 

 

ARTIGO 

Continental Shelf 

Research, 30(3-4):270-

280. 

XIII 2011 Maia, N.Z Avaliação da elevação do 

Nível do Mar e riscos de 

inundação Costeira 

associados à passagem de 

ciclones no Balneário 

Hermenegildo, RS. 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em 

Oceanografia, 

Química, Física e 

Geológica- 

FURG 

XIV 2012 Koerner, K.F Alternativas de manejo para 

o problema da Erosão 

costeira no balneário do 

Hermenegildo, Rio Grande 

do Sul. 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em 

Gerenciamento 

Costeiro -  

FURG 

XV 2013 Alves, D.C Análise da vulnerabilidade 

nos Balneários Querência-

Atlântico Sul e 

Hermenegildo (RS) a partir 

de indicadores 

geomorfológicos e 

antrópicos. 

DISSERTAÇÃO 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia -  

FURG 

XVI 2013 Albuquerque, 

M.D.G. 

Análise espaço-temporal 

das causas da variabilidade 

da linha de costa e erosão na 

praia do Hermenegildo, RS 

TESE 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geociências -  

FURG 

XVII 2013 Koerner K, Oliveira 

U.R; Gonçalves, G. 

Efeito de estruturas de 

contenção à erosão costeira 

sobre a linha de costa: 

Balneário Hermenegildo, 

Rio Grande do Sul, Brasil. 

ARTIGO 

Revista de Gestão 

Costeira Integrada 

13(4):457-471 
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Com relação a cronologia das produções científicas,  o quadro 2mostra que  21% das 

produções foram realizadas na década de 1990 e 79 % a partir dos anos 2000. Nos anos de 

2010 e 2013 foi o maior numero de produções, uma dissertação, uma tese e dois artigos.  

 

Quadro 2. Distribuição das produções, conforme ano de publicação. 

Ano Número 

1993 1 

1998 1 

1999 1 

2000 1 

2001 1 

2003 1 

2004 1 

2007 1 

2008 1 

2009 1 

2010 2 

2011 1 

2012 1 

2013 4 

2014 1 

  

No que se refere ao tipo de produção, o gráfico 1 mostra que o maior número de 

publicações foi na forma deartigos científicos (53%),  seguido das dissertações de mestrado 

(32%), TCC (10%) e teses (5%).  

 

XVII

I 

2013 Albuquerque, M.G.; 

Espinoza J .M. A ; 

Teixeira P; S. ; 

Oliveira, A. ; Correa 

, I. C. S. ; Calliari  

L. J. 

Erosion or coastal 

variability: an evaluation of 

the DSAS and the Change 

Polygon method for the 

determination of erosive 

processes on sandy beaches. 

ARTIGO 

Journal of Coastal 

Research, v. 65, p. 

1710-1714, 2013 

XIX 2014 Martins, HR Aplicação de modelos de 

erosão de dunas 

no Balneário Hermenegildo, 

RS. 

TCC 

Curso de Graduação 

em Oceanologia – 

FURG 

http://lattes.cnpq.br/8534116125597467
http://lattes.cnpq.br/8534116125597467
http://lattes.cnpq.br/0863139085649116
http://lattes.cnpq.br/0863139085649116
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Gráfico 1. Distribuição das produções, conforme o tipo. 

 

A partir desses resultados apresentados, pode-se fazer uma síntese das temáticas sobre 

a erosão costeira no Balneário do Hermenegildo. Foi realizado primeiramente a leitura de 

cada produção e a partir do conteúdo chegou-se a seis temáticas, apresentadas no quadro 3.  

 

Tabela  3. Distribuição dos enfoques temáticos, de acordo com a identificação das produções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese das temáticas apresentadas sobre 

erosão costeira 

Identificação das produções 

Análise da evolução da barreira Holocênica 

na área do balneário do Hermenegildo 

VII, IX 

Análise dos eventos de alta energia 

hidrodinâmica atuantes no balneário do 

Hermenegildo 

II, III, IV, XIII, XVI 

Análise das estruturas de contenção a erosão 

no balneário do Hermenegildo 

IV, V, VI, VIII, X, XVII  

Análise da vulnerabilidade, susceptibilidade e 

risco a erosão no balneário do Hermenegildo 

III, IV, VI, XI, XIII, XV, XIX 

Análise das alternativas de gerenciamento 

costeiro no balneário do Hermenegildo 

XII 
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6.1.1. Análise da evolução da barreira Holocênica na área do balneário do Hermenegildo 

 

Os trabalhos VII e IX dos quadros 1 e 3 realizaram análises da evolução da barreira 

Holocênica na área do balneário do Hermenegildo.  

Evidências de erosão costeira no Rio Grande do Sul foram compiladas por 

Dillenburget al (2004) sendo apontados neste estudo alguns métodos de avaliação. Uma delas 

refere-se a análises estratigráficas e morfodinâmicas, de longo período, das barreiras costeiras, 

o que vem demonstrando que a erosão costeira é uma continuidade da evolução geológica nos 

últimos 5 mil anos no local, ocorrendo principalmente na metade sul das suaves projeções 

costeiras que caracterizam a barreira holocênica da planície costeira do Rio Grande do Sul. As 

evidências locais estão na exposição de lamas lagunares e turfas ao longo de 15 km na área da 

praia do Hermenegildo (litoral sul). Neste local observa-se uma concentração de energia de 

ondas por refração e elevadas taxas de erosão. A avaliação crítica dos dados até hoje 

publicados sobre a erosão da linha de costa do Rio Grande do Sul sugere fortemente que o 

balanço negativo no estoque de sedimentos costeiros, em escalas de longo e curto período, é a 

principal causa da erosão no balneário do Hermenegildo (DILLENBURG et al., 2004). 

Lima (2008) que realizou uma análise estratigráfica e evolutiva da barreira holocênica 

na área do balneário do Hermenegildo e averiguou que: 

a linha de costa e as dunas costeiras do local estão em uma fase de 

transgressão há aproximadamente 6800 anos, ou seja, estão avançando para 

o interior do continente neste período. No estirancio e no pós-praia junto ao 

balneário afloram depósitos lagunares (lamas) e paludiais (turfas) de 

retrobarreira, indicando o caráter transgressivo da linha da costa, 

preservando depósitos lagunares sob depósitos eólicos/praiais. Ao sul do 

balneário, na Barra do Chuí, a barreira holocênica foi completamente 

erodida ocasionando a exposição de depósitos da barreira III diretamente na 

linha de costa atual (LIMA, 2008, p.15) 

 

6.1.1.1. Síntese do item evolução da barreira holocênica no balneário do Hermenegildo para 

as escolas de ensino fundamental 

 

Na área onde se localiza o balneário do Hermenegildo a linha de costa e as dunas 

costeiras do local estão avançando para o interior do continente a alguns milhares de anos 

(DILLEMBURG, 2004). Isto pode ser evidenciado aos alunos através da visualização de 

turfas (Figura 2a) e lamas (Figura 2b), destacadas abaixo: 
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Figura 3. Foto de turfas (a) e lamas lagunares (b) junto ao balneário do Hermenegildo. Fotos: 

Ulisses Rocha de Oliveira. 

Através das fotos, observa-se camadas escuras (marrom a preta) e cinza 

respectivamente que afloram na praia e base das dunas frontais principalmente durante o 

outono inverno (LIMA, 2008), após a passagem de eventos de alta energia hidrodinâmica no 

balneário do Hermenegildo. Através das evidências, poderá ser explicado aos estudantes que 

este é um fenômeno natural entre dois ambientes (estuário da laguna dos patos e oceano), 

produzindo movimentos de energia recorrente, desencadeando assim o fenômeno. Em sala de 

aula ainda é possível trabalhar com conceitos como turfas e lamas lagunares.   

 

 

  

6.1.2. Análise dos eventos de alta energia hidrodinâmica no balneário do Hermenegildo 

 

 Os trabalhos I, II, III, IV, XIII e XVI dos quadros 1 e 3 realizaram análises dos 

eventos de alta energia hidrodinâmica no balneário do Hermenegildo. 

Calliari, Klein (1993) pioneiramente apontaram que as mudanças temporais na 

configuração dos perfis indicam uma tendência à bisazonalidade no local, com predominância 

do perfil de acresção (associado a ondas de curto período) entre novembro e março, e perfil de 

erosão (associados a eventos extremos – item 6.1.2) entre abril e outubro como resultado do 

regime de ondas dominantes na costa do estado do Rio Grande do Sul. Assim, os autores 

caracterizam a região em questão como um exemplo de costa dominada por ondas.  

Calliari et al. (1998) referem-se que após o período de acresção praial entre dezembro 

e março, as tempestades de abril iniciam o ciclo de erosão nas praias oceânicas do Rio Grande 

do Sul. Geralmente a erosão é causada por eventos extremos relacionados à coincidência das 

a b 
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marés de sizígia com as marés meteorológica gerando forte impacto na costa. Segundo Tozzi 

(1999) a localização do centro de alta pressão também é de grande importância 

meteorológica, uma vez que este pode desviar a trajetória dos ciclones e até mesmo fazê-los 

estagná-los em uma dada área quando atuam como um bloqueio atmosférico. Esta situação foi 

observada no evento de abril de 1999, onde o ciclone sobre a plataforma continental 

encontrou-se aprisionado entre dois anti-ciclones, um no meio do oceano Atlântico e outro 

sobre o continente. Esteves et al (2000)  mostraram que entre 1993 e 1999, as tempestades ou 

eventos extremos foram  muito semelhantes e consistiam-se em ciclones extratropicais 

formados após a passagem de uma frente fria que atingem a costa do Rio Grande do Sul com 

velocidades médias de vento de cerca de 75 Km /h.  

 Maia (2011) avaliou a oscilação positiva do nível do mar associada à passagem de 

frentes frias no Balneário Hermenegildo, calculando o valor de elevação do nível do mar a 

partir de um modelo analítico de inundação que teve como componentes de entrada a 

velocidade de ventos (m/s), altura (m) e período (s) de ondas, elevação da maré astronômica 

(m) e elevação por pressão (m). Foram avaliados 16 eventos de alta energia ocorridos entre os 

anos de 1997 e 2008. Dos 16 eventos analisados por Maia (2011) em dez deles (63%) a 

elevação calculada não ultrapassou os 3 metros ficando entre as cotas 2 e 2,9 m. Em cinco 

(31%) a elevação calculada ultrapassou os 3 m e apenas em um dos eventos analisados (6%) a 

elevação calculada chegou a 5 m. Destaca Maia (2011) que a gênese das marés 

meteorológicas presentes no local, ligada a variações na pressão atmosférica e ocorrência de 

ventos intensos formados por frentes meteorológicas que promovem o empilhamento da água 

na costa e afetam o nível do mar regionalmente, podendo provocar a erosão do perfil praial e 

a inundação de áreas baixas ou de pequeno declive próximas da linha de costa por meio da 

sobre-elevação do mar. Assim, o autor conclui que  concluiu que durante a ocorrência de 

tempestades, as elevações de nível variaram entre 2 e 5m e apresentaram como principal 

forçante o vento, secundariamente a ondulação seguido da maré astronômica e finalmente a 

pressão atmosférica.  

Por fim, o estudo realizado por Albuquerque (2013) mostra que ao longo dos anos a 

altura significativa das ondas e as taxas de recuo médio da linha da costa apresentaram uma 

correlação. Utilizando uma combinação de metodologias envolvendo imagens de satélite, 

fotografias aéreas, dados de GPS-RTK e técnicas de geoprocessamento, o autor encontrou 

uma taxa média de 1,68m/ano de erosão entre 1947 e 2012. Albuquerque (2013) ao buscar os 

fatores responsáveis pelo processo erosivo estabelecidos no balneário do Hermenegildo entre 

os anos de 1947 e 2012 registrou os maiores picos de erosão entre 1996 e 2000 (6,29m/ano) e 
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entre 2005 e 2006 (5,25m/ano), que coincidem com eventos de El Niño e anomalias na 

Temperatura da Superfície do Mar (TSM) ocorridas nestes mesmos períodos. 

 

 

6.1.2.1. Síntese do item eventos de alta energia hidrodinâmica no balneário do Hermenegildo 

para as escolas de ensino fundamental 

 

 Devido à posição em que se encontra o Balneário do Hermenegildo, em médias 

latitudes, a região está sob a influência de dois sistemas frontais (contato entre duas massas de 

ar que diferem na temperatura e na umidade, sendo estes responsáveis pela geração de 

tempestades (TOZZI, 1999). Algumas frentes frias formam-se nos continentes e depois 

migram para os oceanos onde formam-se ciclones extratropicais (CALLIARI, 1998). Estes 

ciclones geram pistas de fortes ventos sobre o oceano e empilham água do mar na costa, 

gerando a erosão (MAIA, 2011).  

A ação destes eventos de alta energia vem sendo observada desde a década de 1950 

(ESTEVES et al, 2000) e pode ser facilmente evidenciada aos alunos através da visualização 

da praia durante os eventos extremos, popularmente chamados de ressacas do mar, no local 

(Figura 3). 
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Figura 4.Imagens do Balneário do Hermenegildo durante eventos de alta energia 

hidrodinâmica em 11/06/2012 (a, b), 01/01/2013 (c,d) e 12/01/2014 (e,f). Fotos: Ulisses 

Rocha de Oliveira. 

Como a ação ocorre sobretudo nos meses de outono inverno quando são mais frequentes, é 

possível observar junto aos estudantes o fenômeno. Esta visualização pode ser 

complementada através de mapas de previsão do tempo e do tempo real obtidos em jornais, 

canais de televisão e sites especializados, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (cptec.inpe), que mostram a localização e o deslocamento desses ciclones no 

período em que é feita a visitação na orla local com os alunos da escola.  

 

 

a 

d 

f e 

c 

b 
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6.1.3. Análise das estruturas de contenção a erosão no balneário do Hermenegildo 

 

 Os trabalhos IV, V, VI, VIII, X, XVII dos quadros 1 e 3 realizaram análises da 

morfologia do sistema praia duna no balneário do Hermenegildo. 

Repetidos eventos de tempestade, resultaram em perda total ou parcial de casas e 

terrenos próximos da linha d’água e fizeram com que os moradores buscassem meios para 

conter esta erosão através da construção de obras de contenção (ESTEVES, et al 2000). 

Esteves, Santos (2001) reforçam que a erosão tem afetado os moradores de Hermenegildo 

gerando um impacto econômico para a região pela desvalorização das propriedades, pelo 

menos no período em que fora realizado tal estudo. Para Esteves et al (2003) até o inicio dos 

anos 2000 apenas alguns proprietários colocavam estruturas reforçadas para o propósito de 

conter a erosão e proteger seu patrimônio. No entanto, observava-se que, mesmo com a 

contenção na porção frontal, o mar poderia avançar pela lateral, sobretudo pelo limite sul do 

terreno.  

Teixeira (2007) ao realizar um levantamento das estruturas de contenção, identificou a 

composição dos principais materiais empregados nas obras até então realizadas: entulhos, 

revestimento com rochas (granito ou gnaisse), muros de concreto armado, muros de alvenaria, 

estruturas mistas de madeira/alvenaria e estacas de madeira. Adicionalmente, foi possível 

verificar nos trabalhos de campo o uso misto de estacas de madeira com pneus concretados e 

não concretados, sacos de areia, blocos e tetrápodes de concreto, aterros contidos por cercas 

de madeira e concretagem direta da escarpa erosiva, o que mostra a heterogeneidade dos 

materiais utilizados para proteger as edificações. Também constatou-se com esse estudo que  

devido ao dinamismo de praia, quanto mais rígidas as estruturas, como por exemplo, os muros 

de alvenaria, maior a ocorrência de colapsos.  

Koerner (2009) ao avaliar o espaço temporal da orla em escalas de curto e médio 

prazo da praia de Hermenegildo e ao identificar o panorama atual do balneário constatou que 

a ocupação da orla da praia sempre manteve paralela e muito próxima a praia. Quanto às 

alterações ocorridas, pode-se constatar um aumento no número de casas com as obras de 

contenção, com a concentração de estruturas mais resistentes na porção central do balneário.  

Quanto aos efeitos do aumento das casas com estruturas de contenção, Koerneret al 

(2013) concluíram que as estruturas de contenção no balneário, mesmo que colocadas pelos 

próprios moradores, muitas vezes sem um conhecimento adequado de obras de engenharia 

costeira, estão contendo, pelo menos parcialmente, a migração horizontal da linha de costa em 
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direção ao continente, embora muitas casas já tenham sido destruídas nos últimos 50 anos e 

substituídas por áreas de praia.  

Atualmente, parte considerável da orla urbanizada do balneário Hermenegildo se 

encontra sobre a faixa de praia (KOERNER et al 2013). Entretanto, este barramento é 

compensado por uma retirada de sedimento da praia gerando uma migração vertical negativa, 

ou seja, um déficit sedimentar desta praia frente às estruturas. Essa fixação da mobilidade 

horizontal da linha de costa acarreta impactos na morfologia praial na parte que está mais 

impactada pelas estruturas, como diminuição da largura da praia, ausência de bermas, o que 

diminui a declividade na face da praia, e presença de escarpas íngremes no limite superior, 

entre a praia e a área urbana.  

 

6.1.3.1. Síntese do item estruturas de contenção a erosão no balneário do Hermenegildo para 

as escolas de ensino fundamental 

 

 Devido ao significativo processo erosivo ocorrido na orla urbanizada do balneário do 

Hermenegildo, os moradores colocaram diferentes tipos de estruturas para conter a erosão na 

tentativa de preservar seu patrimônio edificado.  Essas estruturas são compostas por diferentes 

materiais como pneus, estacas de madeira, muros de concreto, revestimento de rochas, 

concretagem direta da escarpa erosiva. Dentre seus efeitos, destacam-se as estruturas rígidas 

que vem impedindo o processo natural de migração da linha da costa (TEIXEIRA, 2007; 

KOERNER et al 2013).  

O impacto da antropização na orla do balneário Hermenegildo pode ser observado no 

local pelos alunos, visualizando-se as diferentes estruturas de contenção (Figura 4).  
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Figura 5. Mosaico de fotos de diferentes trechos da orla do balneário do Hermenegildo no dia 

28 de agosto de 2009. (Fotos e mosaicos: Ulisses Rocha de Oliveira) 

É importante ressaltar e destacar aos estudantes a projeção destas estruturas e 

diminuição da largura da praia na porção central, que apresenta estruturas de contenção, se 

comparado com as áreas adjacentes ao balneário, que apresentam dunas frontais, podendo-se 

visitar num mesmo dia a área junto a estatua de iemanjá (Figura 4d), onde as estruturas de 

contenção estão mais reforçadas e salientes na praia, e fazer uma caminhada até as áreas 

adjacentes ao sul e ao norte do mesmo, onde há dunas frontais (Figura 4a e 4g). 
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6.1.4. Análise da vulnerabilidade, susceptibilidade e risco a erosão no balneário do 

Hermenegildo 

 

De acordo com Souza (2007) o conceito de suscetibilidade está associado à 

vulnerabilidade. Embora não exista um consenso sobre o termo, pode-se dizer que não é de 

cunho exclusivamente natural ou antrópico, mas uma síntese das interações socioambientais 

especializadas em uma determinada área.  Segundo Tozzi (1999), no balneário do 

Hermenegildo há alta mobilidade do pós-praia, o que indica uma grande suscetibilidade a 

episódios de acresção e erosão, com predomínio do perfil de erosão entre Abril e Outubro. 

A erosão costeira tem ameaçado o balneário do Hermenegildo afetando as áreas 

habitacionais locais. “Orisco iminente de destruição do patrimônio construído próximo à 

praia, a desvalorização imobiliária e a descaracterização cênica da orla promovida pelas 

estruturas de contenção são alguns dos aspectos negativos que se estabelecem no balneário” 

(ESTEVES E SANTOS, 2001 apud ALVES, 2013, p.18). 

Em diversas áreas de Hermenegildo tem-se verificado vulnerabilidades, como o estudo 

de Santos, Souza (2001) o qual aponta que moradores do balneário do Hermenegildo estão 

vulneráveis a erosão ao verificar que quando um determinado proprietário protegia sua casa, 

via-se claramente que a casa do vizinho que não a protegia passava a ficar muito mais 

vulnerável.  

Calliari et al (2010) ao apontar os perigos e riscos de erosão referem que processos 

relacionados à hidrodinâmica, geomorfologia e movimentação de sedimentos representam 

perigos costeiros. No balneário do Hermenegildo, padrões de refração de ondas associados à 

incidência de ondas de Sudeste Sul e Sudoeste causam erosão entre as praias do 

Hermenegildo e Barra do Chuí. 

  Alves (2013) refere que a vulnerabilidade no local é primariamente correlacionada à 

retração da linha de costa e a ocupação defrontante a praia. “A ausência de uma zona de 

amortecimento natural impulsionou a construção de estruturas de contenção. Essas 

intervenções minimizam o impacto iminente, mas trazem problemas indiretos ao balanço 

sedimentar que se estabelece na costa” (ALVES, 2013, p.88).  

Os resultados obtidos por Alves (2013) apontam uma série de indicadores como a 

variação da linha de costa rumo ao interior continental, o deficitário suprimento das dunas 

frontais, a presença de estruturas de contenção e a pequena distância média entre a 

urbanização e a praia, conferem ao ambiente uma maior vulnerabilidade. Contudo, a pequena 

taxa de crescimento urbano e a maior elevação do terreno na porção onde foi constatada a 
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tendência de expansão da ocupação, a sudoeste do balneário, diminuem um pouco sua 

vulnerabilidade, pelo menos na porção onde vem tendo maior crescimento urbano. 

 Por fim, o estudo de Martins (2014) aponta a vulnerabilidade das dunas do balneário 

do Hermenegildo, ao aplicar o modelo de escala de impacto de tempestade, que busca prever 

quantidades de sedimentos que podem ser retirados das dunas e o potencial de proteção 

costeira com base nos avanços e retrocessos do campo das dunas. Martins (2014) aponta que 

pelo modelo de impacto de tempestade está correlacionado ao resultado obtido pelo modelo 

de regra de erosão de dunas, onde foram encontrados valores consideravelmente erosivos para 

o local. 

 

6.1.4.1. Síntese do item vulnerabilidade, susceptibilidade e risco de erosão costeira do 

balneário do Hermenegildo para as escolas de ensino fundamental 

 

O balneário do Hermenegildo tem sido ameaçado pela erosão costeira. Casas que 

foram construídas próximos a praia são destruídas constantemente pela erosão, tornando o 

balneário susceptível, vulnerável ou com risco de erosão costeira.  

    

 

Figura 6. (a) Fotos de casas destruídas pela erosão. Fonte: Koerner (2009). 

 Assim, os professores  podem utilizar o balneário para inserir os conceitos de 

susceptibilidade, vulnerabilidade e risco aos alunos de ensino fundamental, promovendo 
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ampla discussão. Após aprender esses conceitos os estudantes serão capazes de dialogar sobre 

a importância da não construção de casas próximo a praia, bem como a conservação das 

mesmas.  

 

6.1.5. Análise das alternativas de gerenciamento costeiro no balneário do Hermenegildo 

 

 Teixeira (2007), ao realizar estudo sobre subsídios para o gerenciamento costeiro no 

balneário do Hermenegildo, a autora refere que os projetos de engenharia costeira visam 

minimizar o impacto da dinâmica costeira, amortecendo os efeitos intensivos e protegendo 

toda a extensão de orla, de forma a abrigar a maior porção de área urbanizada e não intervindo 

pontualmente. No Balneário do Hermenegildo a autora destaca a partir de entrevista com os 

moradores e de levantamentos realizados com a prefeitura a fim de obter dados sobre o 

planejamento urbano. Os resultados mostram que o tipo de estrutura de contenção adotada 

pelos moradores auxilia no processo erosivo. Entretanto, necessita de apoio dos órgãos 

públicos, o que exige ação conjunta entre prefeitura e comunidade. Uma das alternativas seria 

a prefeitura facilitar a relocação de estruturas para os proprietários que estão interessados e 

para os que possuem dividaativo de IPTU. Da mesma forma estabeleceria diretrizes para o 

uso e ocupação do solo, segundo já acontece pelo termo de ajustamento de conduta podendo 

assim mitigar as consequências da erosão costeira no balneário.  

Koerner (2012) aponta em seu estudo algumas abordagens de gerenciamento costeiro 

no local, a saber:  

 

1ª - Protegendo a linha de costa - Interferindo no Natural  
 

- Fixando a linha de costa: Muros e Revestimentos (características já observadas no balneário) 

- Estabilizando a linha de costa: Espigões (construções que se prolongam perpendicularmente 

a linha de costa), Quebra-mares (estruturas construídas paralelamente a linha da costa) 

eRecifes artificiais.  

- Recuperando a praia: engordamento (preenchimento de areia na linha de costa) e 

recuperação de dunas. 

 

2ª - Se adaptando - Interferindo no Humano  
 

- Planejando o espaço  

- Retraindo as construções  

- Adaptando as construções e convivendo com o problema  
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De acordo com Koerner (2012), o manejo de áreas costeiras em erosão não passa 

apenas pela implantação de obras como espigões dissipativos, quebra-mares ou engordamento 

de praia, mas também por intervenções na forma de diretrizes de uso e ocupação do solo. As 

alternativas de manejo apresentadas por Koerner (2012) mostram o quão necessário se faz a 

aplicação de diretrizes de ocupação neste balneário, limitando novas construções próximas à 

linha de costa e estabelecendo uma faixa de proteção com base na legislação para orlas 

urbanizadas. 

 

6.1.5.1 Síntese das alternativas de gerenciamento costeiro para as escolas de ensino 

fundamental 

 

 Devido ao problema da erosão costeira no Balneário do Hermenegildo é preciso 

alternativas para o gerenciamento costeiro na região (TEIXEIRA, 2007). No caso do ensino 

nas escolas do Hermenegildo podem-se criar oficinas ou espaços-diálogos com os estudantes 

visando debater o tema, que é complexo mesmo para o meio universitário e para os gestores. 

Isso pode ser evidenciado aos alunos mostrando através da teoria realidade de outros locais 

que utilizaram essas alternativas, utilizando como base de leitura de leis, projetos existentes 

como o código do meio ambiente, instigando os alunos a conhecer o que existe legalmente 

sobre o assunto. Ainda, os professores podem levar imagens de casas que ficam próximas a 

praia que é castigada pela erosão, bem como podem mostrar as transformações que 

aconteceram ao longo do tempo, mostrando o estudo de Koerner, através de imagens como 

era na década de 1940 até 1980.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo permitiu mostrar que muitos pesquisadores tem se preocupado em trabalhar 

com as questões referentes à erosão costeira no Balneário Hermenegildo. Esse problema, 

conforme a avaliação da produção científica tem se destacado não somente no Brasil, mas em 

outros países, corroborando assim para a amplitude e dimensão do problema.  

 Pode-se perceber que, em relação a erosão costeira, os enfoques foram bastante 

diversificados. A maioria analisou dados hidrodinânicos; dados climáticos, dados 

morfológicos da praia e estruturas de contenção a erosão. Essa comparação entre os dados 

evidencia que a produção da maioria dos trabalhos é norteada por aspectos amplos que 

balizam a temática.Cabe lembrar que a erosão é resultado da combinação de vários fatores, 

tanto de origem natural como decorrente da intervenção humana. Para tanto, esse fenômeno 

precisa ser discutido não somente na academia, mas também nas escolas da região, e este 

estudo vem contribuir para este fim.   

 Assim, a contribuição maior desse estudo foi não somente conhecer a produção 

científica local, mas também deutilizá-las na comunidade escolar, ofertando as crianças e 

adolescentes o acesso a informação, capacitando-os para interagir com o meio ambiente de 

forma correta. Como cidadãos do futuro, é preciso que desde as séries iniciais as crianças 

entendam e compreendam o problema da erosão, conscientizando de que é preciso cuidar da 

praia. 

Compreendendo a importância da temática erosão costeira e a sua inserção nas disciplinas 

escolares, faz-se necessária a realização de mais estudos com esse propósito. Sugere-se como 

estudo posterior, a construção de uma cartilha sobre o processo de erosão costeira no 

Balneário do Hermenegildo direcionadas a crianças e jovens de escolas locais.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

ABSALONSEN, L.; TOLDO Jr., E.E. A Influência da inflexão costeira na Praia deMostardas 

sobre as variações da linha de praia. Pesquisas em Geociências(UFRGS), Porto Alegre, RS, 

v. 5, 2006. 

 

ALBUQUERQUE M.D.G. Análise espaço-temporal das causas da variabilidade da linha 

de costa e erosão na praia do Hermenegildo. Porto Alegre, 2013. [Tese de Doutorado]. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

ALVES DCL. Análise da vulnerabilidade nos balneários Querência-Atlântico Sul e 

Hermenegildo (RS) a partir de indicadores Geomorfológicos e antrópicos. [Dissertação 

de mestrado]. 2013. Programa de Pós-Graduação em geografia. Universidade Federal do Rio 

Grande, RS – Brasil. 

BANDEIRA,V.J.; Salim,H.I.; Acosta, E.C., “Long-term morphological impacts on the 

coastline of Sergipe State, Brazil, caused by the construction of dams inthe São Francisco 

river basin”. COPEDEC VII,No B-04, Dubai, UAE, 2008. 

BORGES, P; LAMEIRAS, G; CALADO, H. A erosão costeira como fator condicionante da 

sustentabilidade. 1º Congresso de Desenvolvimento Regional de Cabo Verde, 2004. 

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF, v. 134, n. 248, p. 27833-841, 23 

dez. 1996.    

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 

Educação Básica. Parecer CEB n. 4/98. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. Brasília, DF: MEC/CNE, 1998. 

CALLIARI , L.J., KLEIN, A.H.F.Características morfodinâmicas e sedimentológicas das 

praias oceânicasentre Rio Grande e Chuí, R.S. Pesquisas 20 (1), 48-56, 1993.  

CALLIARI L.J., TOZZI H.A.M., KLEIN A.H.F. Beach morphology and coastline erosion 

associated with storm surges in southern Brazil - Rio Grande to Chuí, RS. Anais da 

Academia Brasileira de Ciências,70(2):232-247. 

CALLIARI, L.J.; GUEDES, R.M.; PEREIRA, P.S.; LELIS, R.F.; ANTIQUEIRA, J.A.F. 

Perigos e riscos associados a processos costeiros no litoral do RS: Umasíntese. 

BrazilianJournalofAquatic Science and Technology, v. 14, 2010.p. 51-63. 

 



40 

CASTOLDI, R; POLINARSKI, C.A. A utilização de Recursos didático-pedagógicos na 

motivação da aprendizagem. In: II Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. 

Ponta Grossa, PR, 2009. Disponível em:< 

http://www.pg.utfpr.edu.br/sinect/anais/artigos/8%20Ensinodecienciasnasseriesiniciais/Ensin

odecienciasnasseriesinicias_Artigo2.pdf> Acesso em: 10/01/2014. 

CUNHA I. Desenvolvimento sustentável na costa brasileira. Revista Galega de Economia 

14: 1-14, 2005.  

DIAS, J.A., FERREIRA, Ó. e PEREIRA, A.R. EstudoSintético de Diagnóstico da 

Geomorfologia e da Dinâmica Sedimentar dos Troços Costeiros entre Espinho e Nazaré. 

Relatório Final. Instituto da Conservação da Natureza, relatório não publicado, 137p.,Lisboa, 

1994.  

DIILENBURG, S.R., ESTEVES L.S., TOMAZELLI L.J. A criticalevaluation os 

coastalerosion in Rio Grande do Sul, southernBrazil. Anais da Academia Brasileira de 

Ciências 2004 76(3): 611-623 

ESTEVES L.S., PIVEL M.A.G., SILVA A.R.P., BARLETTA R.C., VRANJAC M.P., 

OLIVEIRA U.R., VANZ A. Beachfront owners perception of beach erosion along an armored 

shoreline in southern Brazil. Pesquisas em Geociências27(2):97-109, 1999.  

ESTEVES, L.S.; SANTOS, I.R. Impacto econômico da erosão costeira na praia do 

Hermenegildo (RS), Brasil. PesquisasemGeociências, v. 28, n.2, p. 393-403, 2001.  

ESTEVES L.S., OLIVEIRA U.R., SILVA A.R.P; VRANJAC, MP; PIVEL M.A.G; VANZ, 

A; BARLETTA R.C.Seasonal changes in beach profile inducing the responseof beachfront 

owners in southern Brazil. JournalofCoastalResearch 557–563, 2003. 

FARIAS, E.G.G. Aplicação de Técnicas de Geoprocessamento para a Análise da 

Evolução da Linha de Costa em Ambientes Litorâneos do Estado do Ceará. [Dissertação 

de Mestrado]. Fortaleza, 2008. 

FARIAS, E.G.G.; MAIA, L.P. Aplicação de técnicas de geoprocessamento para a análise da 

evolução da linha de costa em ambientes litorâneos do estado do Ceará. – Anais XIV 

Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Natal – Brasil, p. 4585-4592, 2009. 

GONZÁLEZ, R.G.; HEALY, T.R.; DOMMERHOLT, A.P.A. “Blind-folded” test of 

equilibrium beach profile concepts with New Zealand data.Marine Geology. Amsterdam, v. 

109, p. 253-266, 1999 

LIMA, L.G. Estratigrafia e Evolução da Barreira Holocênica na Praia do Hermenegildo, 

RS. Porto Alegre.2008. [Dissertação de Mestrado] Instituto de Geociências, 

UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul- UFRGS.  

 

http://www.pg.utfpr.edu.br/sinect/anais/artigos/8%20Ensinodecienciasnasseriesiniciais/Ensinodecienciasnasseriesinicias_Artigo2.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/sinect/anais/artigos/8%20Ensinodecienciasnasseriesiniciais/Ensinodecienciasnasseriesinicias_Artigo2.pdf


41 

KOERNER, K.F. Variação espaço-temporal em médio e curto termo da orla do balneário 

do Hermenegildo, RS. 2009. [trabalho de conclusão de curso]. Instituto de oceanografia da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  

KOERNER, K.F. Alternativas de manejo para o problema da erosão costeira do 

balneário de Hermenegildo, Rio Grande do Sul. 2012. [dissertação de mestrado]. Programa 

de Pós-Graduação em gerenciamento costeiro. Mestrado em gerenciamento costeiro.  

KOERNER K.F., OLIVEIRA U.R., GONÇALVES G. Efeito de estruturas de contenção à 

erosão costeira sobre a linha de costa: Balneário Hermenegildo, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Revista da Gestão Costeira Integrada 13(4):457-471, 2013.  

MMA – Ministério do Meio Ambiente – Documento síntese do I Simpósio sobre erosão 

costeira. Brasília, DF, 2008.  

MMA - Ministério do Meio Ambiente – Projeto Orla. Brasília. 2008. MMA-MPO, Brasília 

D.F., Brasil. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/11_04122008111238.pdf. Acesso em 12 

ago 2014.  

MAIA, N.Z. Avaliação da elevação do nível do mar e riscos de inundação costeira 

associados à passagem de ciclones no Balneário Hermenegildo, RS. Rio Grande: 

Universidade Federal do Rio Grande. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

Oceanografia Física, Química e Geológica, 2011.  

MARTINS H.R. Aplicação de modelo de erosão de dunas no Balneário de Hermenegildo. 

[Trabalho de conclusão de curso]. Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de 

Oceanografia , Rio Grande / RS, 2014. 

 

PILKEY, O.H., DIXON, K.L. The Corps and the shore, Island Press, Washington D.C., 

272p, 1996. 

 

PORTZ, L.C.; MANZOLLI R.P.; GRUBER, N.L.S.; CORREA I.C.S. Turismo e 

degradação na orla do Rio Grande do Sul: conflitos e gerenciamento. Desenvolvimento e 

MeioAmbiente, n. 22, p. 153-166, jul./dez. 2010.  

PLANT N.G., GRIGGSG.B. Interactions between near shore processes and beach 

morphology near a seawall.Journal of Coastal Research (ISSN: 0749-0208), 8(1):183-200, 

Fort Lauderdale, FL, U.S.A, 1992.  

SILVA, NMTN. O Relevo das áreas costeiras: subsídios para o ensino da geografia com a 

inserção da temática ambiental. Rev. eletrônicaMestr. Educ. Ambient, v 23, n.1.p. 458-74.  

SOUZA, C.R.G; SOUZA FILHO, P.W.M; ESTEVES, S.L; PATCHINEELAM, S.M; 

ADDAD, J.E.Praias Arenosas e Erosão Costeira. In: SOUZA C.R.G; SUGUIO A.M,S; 

OLIVEIRA, PE.(eds.), “Quaternário do Brasil”, p.130-152, Holos Editora, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2005.  

http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/11_04122008111238.pdf


42 

SOUZA, C.R.G. A Erosão Costeira e os Desafios da Gestão Costeira no Brasil. Revista de 

Gestão Costeira Integrada / JournalofIntegratedCoastal Zone Management, v. 9, n.1, p. 

17-37, 2009.  

SOUZA, S.E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de Pesquisa em 

Educação, IV Jornada de Prática de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da UEM: “ 

Infância e Práticas Educativas” . Maringá, PR, 2007. Disponível em:  

http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/suplemento_02/artigos/019.pd 

f. Acesso em 10/01/2014.  

SPERANSKY N.S., CALLIARI LJ. Padrões de refração de ondas para a costa do Rio Grande 

do Sul e sua relação com a erosão costeira. In: Muehe, D.(ed) Erosão e progradação do 

litoral brasileiro. MMA. Brasília. 2006.  

SUGUIO, K. Tópicos em Geociências para o desenvolvimento sustentável: as regiões 

litorâneas. Revista do Instituto de Geociências, USP, 2001.  

SUGUIO K. Geologia Sedimentar. – 1ª ed. - São Paulo: Editora EdgrandBlücher LTDA. 

 

TEIXEIRA, P.S. Subsídios para o gerenciamento costeiro por erosão da falésia no 

balneário de Hermenegildo, RS – Brasil. 2007, [dissertação de mestrado]. Programa de Pós-

Graduação em oceanografia, química e geológica da Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG.  

 

TESSLER M.G., GOYA S.C. Processos costeiros condicionantes do litoral Brasileiro. 

Revista do departamento de geografia. 17(1): 11-23, 2005.  

TOZZI H.A.M. Influência das Tempestades Extratropicais sobre o estoque subaéreo das 

praias entre Rio Grande e Chuí, RS. [Dissertação de Mestrado] 1999. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – UFRGS.  

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco. Monitoramento Ambiental Integrado: 

Avaliação dos Processos de Erosão Costeira nos Municípios de Paulista, Olinda, Recife e 

Jaboatão Dos Guararapes. Departamento de Oceanografia (DOCEAN)/Departamento de 

Geologia (DEGEO). Recife, 2004. 32 p 

http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/suplemento_02/artigos/019.pd%20f
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/suplemento_02/artigos/019.pd%20f

