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RESUMO

O objetivo geral deste estudo é compreender a variação da linha de costa e a dinâmica

do ambiente costeiro na praia de Brejatuba – PR. Foram realizados dois procedimentos

em campo: 1 – Levantamento de perfis topográficos e 2 – Caminhamento com

aquisição de dados topográficos da “linha de vegetação” com a tecnologia GNSS RTK.

O levantamento dos perfis topográficos foi realizado em Outubro de 2017 nos mesmos

locais em que Freitas (2009) realizou o mesmo procedimento em Maio de 2009. A

comparação entre os dois levantamentos resultou em balanço negativo, somando -

471,53 m³ nos quatro perfis analisados. A análise das fotos aéreas no entanto aponta

para uma costa estável, com variações menores de 10 m entre 2003 e 2017. A análise

em conjunto destes dois levantamentos, aliado a trabalhos anteriores de Freitas (2009)

e Bessa Jr. (2003), nos possibilita afirmar que a praia de Brejatuba está estável. O

grande volume de sedimento perdido pode assustar a princípio, porém esta erosão faz

parte de um ciclo que retira sedimentos durante épocas de dinâmica costeira mais forte

(inverno-primavera) e volta a depositar durante períodos mais calmos (verão-outono).

Foram identificados dois setores que devem ser monitorados em estudos posteriores

com mais atenção, devido a ocupação próxima a faixa de areia. São eles a faixa de

aproximadamente 200 m da Desembocadura do Saí-Guaçu e de 150 m adjacente ao

Morro do Cristo.

Palavras chave: Linha de costa, dinâmica costeira, Brejatuba.
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ABSTRACT

The main objective of this study is to understand the coastline variation and the

dynamics of the coastal environment at the beach of Brejatuba – PR. Two procedures

were performed in the field: 1 – Survey of topographic profiles, and 2 – Hiking with

topographic data acquisition of the “vegetation line” with GNSS RTK technology. The

survey of topographic profiles was carried out in October 2017 in the same places

where Freitas (2009) performed the same procedure in May 2009. The comparison

between the two surveys resulted in a negative balance, totaling -471.53 m³ in the four

profiles analyzed . The analysis of aerial photos however points to a stable coast, with

variations of less than 10 m between 2003 and 2017. The joint analysis of these two

surveys, together with previous works by Freitas (2009) and Bessa Jr. (2003) makes it

possible to affirm that the beach of Brejatuba is stable. The large volume of sediment

lost may be frightening at first, but this erosion is part of a cycle that removes sediment

during periods of stronger coastal dynamics (winter-spring) and replaces during more

calm periods (summer-fall). Two sectors were identified as in little danger to erosion,

and may be monitored in later studies with more attention. This is due to occupation

close to the sand strip. These are the range of approximately 200 m from the outfall of

the Saí-Guaçu River and 150 m adjacent to the Morro do Cristo.

Keywords: Coastline, Coast dynamics, Brejatuba.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTO E PROBLEMA
A costa brasileira tem uma substancial diversidade ambiental e física,

constituindo um constante desafio para gestão costeira. Esta diversidade é

caracterizada pela heterogeneidade de aspectos tais como morfologia da costa,

componentes hidrodinâmicos; como ondas, marés, mudanças do nível do mar e

gradientes de pressão atmosférica.

As áreas costeiras do Brasil são de extrema importância socioeconômica para

a população. Nestes locais estão presentes cidades, comércios, portos e indústrias.

São também considerados ecossistemas produtivos, abrigando uma grande

diversidade de vertebrados e invertebrados, que sustentam as comunidades locais.

As praias arenosas distribuem-se ao longo de quase toda a costa brasileira,

se estendendo por uma faixa de 9.200 km (Hoefel, 1998). O mesmo autor afirma que

estas são consideradas ambientes sensíveis, transicionais e altamente dinâmicos

que constantemente ajustam-se às flutuações dos níveis de energia local. Sofrem

retrabalhamento por processos eólicos, biológicos e hidráulicos e têm como

consequência a alteração da sua forma e mobilidade sedimentar.

A ocupação do litoral paranaense, especificamente, ocorreu de forma

desordenada e se intensificou na década de 60 (Angulo, 1993b). Segundo Sampaio

(2006), a regulamentação costeira para construções no Paraná era precária até

1980, quando o estado finalmente implementou diretrizes para prevenir degradação

urbana e do meio ambiente. Angulo (2016) entretanto, afirma que há vários casos

em que as regulamentações estatais não foram respeitadas. Um exemplo clássico é

a avenida beira mar situada entre a costa de Matinhos e Praia de Leste, que em

alguns setores foi construída em cima das dunas frontais e na parte dinâmica da

praia. Após alguns anos as ondas de tempestade atacaram a Avenida, o que deu

início a um processo cíclico de erosão que progrediu para norte. Enrocamentos

foram construídos diversas vezes para proteger a rua, mas o processo de erosão se

acelerou e a praia foi quase completamente erodida ao longo de alguns setores. Até

2000 havia ocupação irregular na faixa do litoral próximo ao limite sul da rua, a qual

foi parcialmente destruída durante um evento de tempestade e posteriormente
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removida pelas autoridades. Como consequência a praia e as dunas frontais foram

recuperadas nesta seção, o que é um bom exemplo de como a remoção de

ocupações irregulares pôde ajudar a restaurar a praia.

Outro exemplo é a praia de Itapoá, Angulo & Souza (2003) citam que a

dragagem do porto de São Francisco do Sul, localizado a sul do pode estar

diretamente relacionado a esse déficit sedimentar causado em Itapoá, já que parte

do canal dragado situa-se no lobo frontal de maré vazante. Neste caso o fator

principal de erosão é a falta de sedimentos. Nos levantamentos realizados por

Souza (1999), entre agosto de 1996 e junho de 1998, a taxa de erosão média foi de

-1,08 cm/dia.  Ligeski (2016) encontrou redução de até 60 m na linha de costa entre

os anos de 2009 e 2016, com erosão média de até 2,4 cm/dia.

A área de estudo deste trabalho é a praia de Brejatuba, que está localizada

entre os munícipios de Matinhos – PR (a norte) e Itapoá – SC (a sul). Trabalhos

anteriores, tais como Bessa Jr. (2003) e Freitas (2009) afirmam que a direção

resultante das correntes de transporte longitudinal no local é para norte. Porém,

historicamente não se nota deposição na praia de Brejatuba (Freitas 2009), mesmo

com as altas taxas de erosão em Itapoá (Souza 1999). A norte, nas praias de

Matinhos, Central, Flamingo, Riviera e Praia de Leste ocorre erosão novamente,

portanto atualmente não se sabe para onde está indo toda esta carga sedimentar.

A ocupação da orla litorânea não foi acompanhada de preocupação com a

estabilidade da costa e nem com a manutenção do equilíbrio dinâmico litorâneo. As

variações da linha de costa no Paraná têm sido rápidas e suficientemente

significativas, devendo ser consideradas nos planos de ocupação da orla (Angulo,

1993a). O sistema costeiro é muito dinâmico e responde rápido a mudanças,

portanto a recuperação de áreas danificadas é possível a médio prazo se o

diagnóstico for realizado a tempo.

1.2. LOCALIZAÇÃO
A praia de Brejatuba localiza-se no município de Guaratuba-PR, entre as

latitudes 25°53’23’’ S e 25°58’33’’ S e longitudes 48°33’39’’ O e 48°35’51’’ (Figura 1).

Possui forma retilínea com direção norte-nordeste e se estende por

aproximadamente 10 km entre o Morro do Cristo (ao norte) e a desembocadura do
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rio Saí-Guaçu (ao sul). São três as principais vias de acesso partindo de Curitiba

com destino ao município de Guaratuba, a BR-376 (até o município de Garuva) e

continuando pela PR-412; a BR-277 até Paranaguá e prosseguindo pela PR-508

(Alexandra – Matinhos); ou pela PR-407 (Paranaguá – Matinhos) e posteriormente

pela PR-412 até o ferry boat para a travessia da Baía de Guaratuba.

Figura 1 - Localização da área de estudo (Praia de Brejatuba) e dos perfis realizados. Fonte:
Base de dados IBGE 2015 e Google Earth.

1.3. OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é quantificar a erosão costeira, analisar o

balanço sedimentar e definir as variações de linha de costa da praia de Brejatuba no

município de Guaratuba – PR, no período de 2003 a 2017.

1.3.1 Objetivos Específicos
A realização de perfis altimétricos visa identificar as feições morfológicas das

praias bem como suas variações ao longo do tempo.

O levantamento de dados de linha de costa tem por objetivo adquirir

informações com precisão centimétrica de sua posição atual, bem como sua

variação ao longo do intervalo de tempo (2003-2017).
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PRAIAS
Vários autores apresentam definições diferentes para o termo “praia”, neste

trabalho adotaremos duas definições: “Praias são ambientes de sedimentação

litorânea dominados por ondas, sendo o local de transição entre os continentes e os

mares, constituindo ambientes de alta energia. Distinguem-se dos ambientes

litorâneos protegidos, nos quais geralmente as marés têm influência predominante e

as ondas ação restrita (Angulo, 1996).

A segunda definição é de Hoefel (1998), “As praias são consideradas

sistemas transicionais altamente dinâmicos e sensíveis que constantemente

ajustam-se às flutuações dos níveis de energia local, e sofrem retrabalhamento por

processos eólicos, biológicos e hidráulicos.”

Angulo (1996) desenvolveu um perfil hipotético do ambiente litorâneo com

termos em português, a partir das terminologias apresentadas por diversos autores

(Figura 2). Usaremos esta classificação para basear este trabalho. Trata-se da

compartimentação da zona litorânea em cinco ambientes: pós-praia, antepraia, face

litorânea, transição litoral-costa afora e plataforma continental.

Pós-praia (backshore) é local geralmente delimitado pelas dunas ou falésias

no sentido do continente. Para o mar é delimitada pela antepraia. Este limite é

marcado por variações no declive, contendo a crista da berma, sendo a berma a

principal feição morfológica. Hidrodinamicamente, o local situa-se acima do nível de

preamar médio, com alcance apenas das ondas de tempestades ou marés muito

altas.

O ambiente antepraia (foreshore) limita-se com o pós-praia, no sentido do

continente e, com a face litorânea no sentido do mar. Pode subdividir-se em face

praial, que seria a sua parte superior e mais íngreme, e uma parte de declive mais

suave, denominado terraço de baixa-mar. Sua hidrodinâmica é marcada na porção

superior pelo limite de espraiamento das ondas de preamar médio, e o limite inferior

é o nível médio de maré baixa.
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A face litorânea (shoreface) situa-se entre a antepraia, em direção ao

continente, e a zona de transição litoral-costa afora em direção ao mar. A

hidrodinâmica da face litorânea ocorre desde o nível médio de maré baixa até a

base da ação das ondas.

A região de transição litoral-costa afora (transition-offshore) está entre a face

litorânea e a plataforma. A hidrodinâmica está localizada entre a média da base das

ondas de bom tempo e a média da base das ondas de tempestade.

A plataforma continental (continental shelf) possui limite apenas em direção

ao continente, com a zona de transição litoral-costa afora ou a média da base de

ondas de tempestades.

Figura 2 - Perfil hipotético do ambiente litorâneo. Fonte: Angulo (1996).

2.2 VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA
Para traçar a linha de costa existem 3 alternativas em função da qualidade da

imagem ou da morfologia local: 1) determinação em função da linha de base da

duna. 2) determinação da linha de água mais elevada, e 3) determinação da linha de

vegetação. Neste trabalho foi usado a linha de vegetação.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

3.1 GEOLOGIA LOCAL
A praia de Brejatuba, área de estudo deste trabalho, está inserida no Domínio

Costeiro (Siga Jr. et al. 1995), também chamado de Domínio Paranaguá.
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Segundo Angulo (1992b), no litoral do Estado do Paraná, ocorrem dois tipos

geológicos principais: rochas do embasamento, ou escudo, e cobertura sedimentar

cenozóica. As rochas do embasamento consistem em rochas metamórficas de alto

grau, do Arqueano e Proterozóico; rochas graníticas, vulcânicas e sedimentares do

Cambriano; e diques básicos do Mesozóico.

A cobertura sedimentar cenozóica é constituída, principalmente, por

sedimentos de origens continental e costeira. Os depósitos continentais incluem o

grupo de sedimentos associados a encostas, tais como leques, tálus, colúvios e

sedimentos fluviais (Angulo 1992b); e duas unidades que receberam denominação

estratigráfica formal: a Formação Alexandra (Bigarella et al. 1959b) e a Formação

Iquererim (Bigarella et al. 1961). Os sedimentos costeiros pertencem a dois tipos de

sistema principais: o de planície costeira com cordões litorâneos, e o estuarino.

Estes são identificados tanto como ambientes atuais (praias, planícies de maré,

deltas e dunas frontais etc.) quanto como ambientes antigos formados durante

períodos em que o mar tinha níveis relativos mais altos que o atual (Angulo 1992b).

Em se tratando de bacias mesozóico-cenozóicas da margem continental

brasileira, o litoral do Paraná se localiza na borda da bacia de Santos. Segundo Fuck

et al. (1969a), os principais alinhamentos no embasamento são predominantemente

de direção NE-SW e na região de Paranaguá-Guaratuba, atingem orientação N

20º30º E até N-S.

3.2 CLIMA
O clima na região sul do Brasil é definido pela atuação das massas de ar

tropical Atlântica e Polar Atlântica. A planície costeira paranaense, segundo

Koeppen é classificada como Cfa (subtropical úmido mesotérmico com verão

quente) e a temperatura média anual estimada varia entre 20,8° e 22,0°C. (Freitas

2009). As chuvas que caem no litoral são do tipo ciclônico, orográfico e de

convecção e sua média anual estimada é de 2.100 mm (Figura 3) (INPE 2017).
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Figura 3 - Mapa de Precipitação acumulada durante o ano de 2016. Fonte: INPE (2017)

A umidade varia entre 80 e 85% em média, é considerada a maior do estado.

As altas precipitações provocam excedentes hídricos durante todo o ano,

caracterizando a região como de tipo úmido e superúmido, segundo a classificação

de Thornthwaite (Iapar 1978).

Os ventos predominantes provêm de leste e sul. A circulação atmosférica é

definida por centros ciclônicos e anticiclônicos, também chamados de “centros de

baixa” e “centros de alta” pressão, respectivamente. Os centros de alta agem como

formadores de massas de ar, sendo os mais atuantes o Anticiclone do Atlântico e o

Anticiclone Migratório Polar. Os centros de baixa agem como chamarizes para o

deslocamento destas massas de ar e ocorrem geralmente entre dois “centros de

alta”, gerando tempo instável, chuvoso, acompanhado de tempestades. (Angulo

1992)
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3.3 PRAIAS
A praia de Brejatuba foi classificada por Angulo & Araújo (1996) como costa

oceânica voltada para mar aberto, predominantemente dissipativa, de dinâmica

dominada por ondas e com presença de correntes de deriva gerada por ondas, com

processos de erosão e sedimentação sazonais. Possui 9.910 m de extensão com

forma retilínea e orientação aproximada nordeste. No entanto, em seu extremo sul,

próximo a divisa com o estado de Santa Catarina pode ser classificada como “costa

associada a desembocaduras” por aproximadamente 1 km, pois há influência do rio

Saí-Guaçu.

Com relação a morfologia, Bessa Jr. (2003) afirma que as praias de Brejatuba

apresentam dunas frontais preservadas como cordões dunares, bermas (em todos

os perfis e em quase todos os períodos levantados) e em algumas campanhas

também foram constatadas cúspides com tamanho médio de 20 m ao longo de toda

a praia.

As praias do Paraná têm graus variáveis de estabilidade. A maoria das praias

de costa oceânica estão em estado dinâmico de equilíbrio no presente, com

variação da linha de costa menor que 10 m em período de 4-5 décadas (Angulo

1993b; Angulo e Soares  1994).

Bessa Jr. (2003) afirma que no intervalo de tempo estudado em sua tese

(1999 a 2001) as barras de arrebentação e de espraiamento mudaram pouco de

posição na porção central e norte da praia; já na porção sul ocorreram maiores

mudanças (dezenas de metros) devido a influência do rio Saí-Guaçu. O mesmo

autor identificou quatro setores com alta vulnerabilidade na praia de Brejatuba,

resultante de uma ocupação inadequada (Figura 4). O setor A encontra-se adjacente

e ao sul do Morro do Cristo, tendo 302m de extensão. O setor B tem 508m de

extensão e encontra-se entre as ruas Catarina Benett e Nicolau Melatonio. O setor C

tem extensão de 224m e está situado entre as ruas Manoel Cândido Pereira e

Demétrio Elias Djazi. O setor D está situado bem no centro desta praia, entre as ruas

Cornélio Kloster e Havaí, com extensão de 646m.

O aporte de areia no setor Brejatuba é mantido por uma reserva de areia

localizada nas dunas frontais. A areia erodida da praia e duna frontal durante
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tempestades retornam para a praia durante condições de menor energia de ondas e

gradualmente se acumulam na berma superior e duna frontal. Durante tempestades

o estado morfodinâmico muda para dissipativo e retorna para intermediário quando

as condições climáticas e de ondas forem reestabelecidas (Quadros 2002).

Freitas (2009) verificou que o diâmetro médio predominante nos sedimentos

da praia de Brejatuba é de areia quartzosa média apresentando tendência de

engrossamento da granulometria das dunas para a linha d’água. A mesma autora a

afirma que há baixos teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica. Bessa Jr.

(2003) sugere engrossamento na granulometria para norte (Morro do Cristo), o que

implicaria em um movimento de deriva resultante para sul, contrariando evidências

morfológicas, tais como a foz e canais de rios, e o padrão regional, que é para norte.

Angulo (2016) afirma que grande parte dos sedimentos que chega na face sul

do Morro do Cristo dá a volta no pontal rochoso e emerge na Praia Central de

Guaratuba como uma cúspide de areia. Esta feição causa mudança de até 10 m na

linha de costa em uma escala de anos a décadas. Esta cúspide faz parte do sistema

de “bypass” em pontal rochoso que transfere areia entre as praias e segue o modelo

de Short & Masselink (1999).

Analisando as consequências da ocupação inadequada em praias

paranaenses, Angulo (1993c) verificou que, entre 1966 e 1977, já ocorriam

construções próximas da praia na Barra do Rio Saí-Guaçú. Em alguns pontos as

dunas chegaram a ser removidas para aterrar áreas baixas, como lagunas e

mangues.
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Figura 4 - Imagem de satélite da Praia de Brejatuba mostrando os quatro setores de alta
vulnerabilidade identificados por Bessa Jr. (2003). Fonte da imagem: Google Earth.

3.4 ONDAS E MARÉS
A maré na região sul do Brasil é do tipo semidiurna com desigualdades

diurnas, com isso ocorrem duas preamares e duas baixamares por dia, com

amplitudes diferentes, sendo as amplitudes normais do tipo micromaré, em torno de

1,5 m (Angulo 2016). A amplitude nas marés de sizígia são inferiores a 2 m (em

geral as máximas chegam a 1,50 m) e nas marés de quadratura inferiores a 0,65 m

(Angulo 2016).
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Ocorre erosão nas praias quando tempestades coincidem com aumento na

incidência de ondas. A frequência de ondas é de aproximadamente 36%, com a

maior incidência sendo no outono, quando os ventos chegam 63% do tempo (Nemes

2011). A direção predominante do vento (medida de Julho de 2009 a Junho de 2010)

é sul-sudeste (28%), seguida de sudeste (25%), sul (21%) e leste-sudeste (16%)

(Nemes 2011). A maior energia na costa ocorre associada a ventos de sul-sudeste,

aumento no nível do mar (tempestades) e grandes ondas. Estes fatores também

intensificam as correntes de deriva litorânea (Angulo 2016).

A baía de Guaratuba apresenta variação na amplitude de ondas quando

ocorrem episódios de marés meteorológicas associadas à passagem de sistemas

frontais (Angulo 2016). Marone & Camargo (1994), em um estudo de caso,

evidenciaram que as marés meteorológicas (aumento da maré astronômica causado

por efeitos meteorológicos, tais como frentes frias e ventos fortes) combinadas com

aumento das ondas podem resultar em destruição na zona costeira. Esse evento é

vulgarmente chamado de “ressaca”.

3.5 CORRENTES DE DERIVA LITORÂNEA
As correntes de deriva litorânea desempenham importante papel na dinâmica

costeira na praia de Brejatuba. Este fenômeno ocorre quando ondas atingem a praia

obliquamente e carregam material em suspensão numa trajetória em zigue-zague

paralelamente a costa (Christofolleti, 1980).

No Paraná, a intensa incidência de ondas do quadrante S-SE produz uma

deriva resultante orientada para Norte. Essa observação é notada na direção das

desembocaduras fluviais e na morfologia dos deltas de vazante dos estuários de

Paranaguá e Guaratuba (Angulo, 1992b; Angulo et al. 2006b).

Alves (1996) porém, alerta para o fato de que na região atuam dois sistemas

de ondas: um sul-sudeste e outro leste-nordeste, o que pode causar mudança

sazonal no sentido do transporte de sedimentos.

3.6 VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA
Freitas (2009) realizou levantamentos planialtimétricos na praia de Brejatuba

durante um ano (2008-2009) e afirma que, apesar das grandes variações
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encontradas na Barra do Saí e em Coroados, o volume da praia de Brejatuba

apresentou equilíbrio na variação sedimentar.

Bessa Jr. (2003) realizou estudos semelhantes no período de 1999 a 2001,

quando afirmou que de uma forma geral, as variações na linha de costa também não

foram significativas. O mesmo autor atenta para a alta taxa de erosão, analisada por

foto aérea, em “Brejatuba 3”, ou “Perfil Coroados” entre os anos de 1969 e 1980.

Freitas (2009) afirma que a praia de Brejatuba tem mobilidade baixa e

apresenta-se bastante estável quando comparada à praia de Itapoá (SC), onde

houve recuos de mais de 20 m entre os anos de 1996 a 1998.

Souza (1999), através de levantamentos planialtimétricos e comparação de

fotografias aéreas entre os anos de 1957 e 1995 estudou a erosão costeira e a

variação da linha de costa na praia de Itapoá, em Santa Catarina, a sul da área de

estudo deste trabalho. Neste estudo foram observados variações na morfologia da

praia, com a migração da desembocadura do rio Saí-Mirim para o norte devido a

deriva litorânea.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado em três etapas, a primeira delas consistiu na revisão

bibliográfica da geologia, geomorfologia e dinâmica costeira, baseando-se em

trabalhos previamente realizados na região e em sua proximidade.

A segunda etapa consistiu no trabalho em campo, que foi composta de dois

tipos de levantamentos: 1 – Aquisição de dados referentes a linha de costa (linha da

vegetação) com um sistema “RTK” da marca Stonex, modelo S8 Plus (Figura 6).

Este sistema é composto por dois receptores GNSS com as respectivas antenas

UHF para transmitir ou receber correções e/ou observações da estação de

referência. Foi realizado caminhamento sobre o contato da areia com a vegetação

nos 9,9 km de extensão da praia, com aquisição de uma medida a cada um (01)

metro, o equipamento tem precisão de centímetros. Também foi realizado o

levantamento de dados de toda a extensão da Av. Visconde do Rio Branco com

espaçamento maior, de 3 m; com a finalidade de utilizá-la como base na correção

das linhas de costa traçadas na terceira etapa deste trabalho; e 2 – Levantamento

planialtimétrico tradicional, utilizando nível de precisão, trena e mira graduada.
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Foram realizados quatro (04) perfis, nos mesmos locais em que Freitas (2009)

executou medições entre 2008 e 2009, para posterior comparação. Os perfis são

nomeados “Barra do Saí”, “Coroados”, “Nereidas” e “Morro do Cristo”. Foram

levantados perpendicularmente a linha de costa a partir dos quatro “zeros relativos”

fixados pela autora em 2009 (Figura 5).

Figura 5 - Mapa detalhando a localização dos perfis realizados por Freitas em 2009 e
refeitos no presente trabalho. Fonte: Google Earth.
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Figura 6 - GNSS RTK Stonex S8 Plus sendo preparado para o levantamento de dados da
linha de costa.

O perfil nomeado “Morro do Cristo” possui o zero relativo fixo no muro de uma

casa situada na Avenida Brejatuba, n°10 (Figura 7);

Figura 7 - A: Casa nº 10 na Avenida Brejatuba; B: Detalhe da ré fixada no muro ao lado
esquerdo do portão e a base do GNSS RTK em uso.
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O perfil “Nereidas” possui zero relativo (ré) localizado no muro da casa

situada na Avenida Brejatuba, n°980 (Figura 8);

Figura 8 - Localização do ponto fixo (ré) do perfil "Nereidas", ao lado esquerdo do muro da
casa nº 980 na Avenida Brejatuba.

Coroados”, possui a ré fixa no poste de uma casa situada na rua Bolívia, n°

25 (Figura 9).

Figura 9 - Localização do ponto fixo (ré) do perfil "Coroados" na quina do muro atrás da casa
nº 25, rua Bolívia; pode se observar a trena utilizada para medição das distâncias

horizontais dos perfis.
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“Barra do Saí”, que tinha a ré localizada nos fundos da casa n° 88, na Avenida

São Paulo, Guaratuba (Figura 10); esta teve que ser deslocada 29,90 m para a

frente (em direção ao mar) devido a construção de um muro.

Figura 10 - Vista frontal da casa nº 88, a ré deste perfil foi locada 29,90 metros para frente
(direção ao mar) da ré anterior, que era na quina do muro de trás da casa.

A terceira e última etapa compreendeu o tratamento de dados adquiridos. Os

dados dos perfis planialtimétricos adquiridos foram processados no software Excel,

resultando em gráficos para posterior comparação com o trabalho de Freitas (2009).

As variações volumétricas sedimentares foram calculadas com o auxílio do software

Surfer 8.0, utilizando os dados já processados previamente, tendo sido lançadas as

coordenadas X, Y e Z. X representa as distâncias, Z o desnível e os valores de Y

foram criados para efeitos do cálculo volumétrico, considerando uma faixa de 0,5 m

para cada lado da linha do perfil. Desta forma, as variações volumétricas ficam

normalizadas a Xm3 de sedimento por metro linear de praia no sentido longitudinal.

Seguindo a orientação do fabricante do software, foi realizada uma média aritmética

dos resultados dos três métodos de integração numérica (Trapezoidal, Simpson e

3/8 de Simpson). A base de comparação volumétrica foi a menor distância

encontrada em cada perfil, sendo o ponto interpolado quando houve  necessidade

(Freitas 2009).
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Para identificar as variações das linhas de vegetação foram utilizadas

imagens históricas do Google Earth dos anos 2003, 2009 e 2012. No próprio

software Google Earth foram traçadas as linhas de vegetação nos anos citados.

Juntamente com estas foram traçadas, para todos os anos, a extensão completa da

Avenida Visconde do Rio Branco (ou PR-412). Estas linhas, junto com a imagem de

satélite mais atualizada do Google Maps foram exportadas para o software QGIS

utilizando o Plugin OpenLayers versão 1.4.5. As linhas foram exportadas em pares

(linha de costa e PR-412) relacionados ao ano, para que quando se movesse um

dos pares o outro se mantivesse na posição original relativa ao par (Figura 11). Após

isto, foram coincididas as linhas correspondentes a Avenida traçadas no Google

Earth, com a adquirida com o GNSS RTK com precisão centimétrica. Desta forma

pôde-se diminuir o erro que chegava até 13 m para menos de 50 cm.

Figura 11 – A: Imagem das linhas de costas traçadas no software Google Earth,
evidenciando o erro de quase 10 m  entre a linha de 2003 (amarela) e as demais; B –

Imagem das linhas de costas corrigidas no software QGIS a partir da linha adquirida com o
GNSS RTK (linha vermelha), percebe-se que as linhas correspondentes a Av. Visconde do

Rio Branco estão quase coincidentes, diminuindo consideravelmente o erro.
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5. RESULTADOS

5.1 PERFIS TOPOGRÁFICOS
Foram realizados quatro (04) perfis topográficos no dia 05/10/2017 nas

mesmas localizações do trabalho de Freitas (2009). Os dados obtidos pela autora

em 2009 foram disponibilizados por ela para realização da comparação neste tópico

e posterior discussão neste trabalho.

5.1.1 Barra do Saí
“Barra do Saí” (Gráfico 01) apresenta dois perfis; o realizado em 2017 (linha

azul) tem comprimento total de 56,30 m e cota máxima de 1,609 m acima da ré (zero

inicial). O perfil realizado em 2009 (linha vermelha) têm comprimento total de 125,0

m e cota máxima de 2,32 m acima da ré. Comparando os dois percebe-se uma

redução de aproximadamente 0,50 m na vertical em praticamente toda a extensão

abrangida pelos perfis. As feições dos dois perfis, no geral, coincidem na posição

horizontal, não sendo notado indícios de progradação ou erosão nesta região.

Porém nota-se em 2017 um pico na região pós-praia, próximo aos 20 m da ré (zero

inicial).

Gráfico 1 – Comparação entre os perfis praiais de “Barra do Saí” em Maio de 2009 (Fonte:
Freitas 2009), e Outubro de 2017.
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Gráfico 2 - Comparação entre os perfis praiais de “Coroados” em Maio de 2009 (Fonte:
Freitas 2009), e Outubro de 2017.

5.1.2 Coroados
“Coroados” (Gráfico 02) apresenta dois perfis; o realizado em 2017 (linha

azul) tem comprimento total de 97,97 m, com cota máxima de 0,05 m acima da ré

(zero inicial). O perfil realizado em 2009 (linha vermelha) tem comprimento total de

135,0 m e cota máxima de 0,53 m acima da ré. Comparando os dois perfis nota-se

que a cota máxima do perfil de 2017 encontra-se aproximadamente 10 m mais para

trás (direção ao continente) na horizontal do que no perfil de 2009. Também é

possível observar um rebaixamento geral na elevação do perfil de 2017,

caracterizando perda de sedimento. As feições na face da praia continuam

praticamente sem mudanças até aproximadamente 75 m da ré, porém em cota

menor devido ao rebaixamento. De 75 m para frente houve uma mudança brusca: a

berma presente no perfil de 2009 foi praticamente erodida por completo.

5.1.3 Nereidas
“Nereidas” (Gráfico 03) apresenta dois perfis; o realizado em 2017 (linha azul)

tem comprimento total de 69,61m, com cota máxima de 0,651 m acima da ré (zero

inicial). O perfil realizado em 2009 (linha vermelha) tem comprimento total de 103,5

m e cota máxima de 0,88 m acima da ré. Analisando os dois perfis notamos que não

houve mudança significativa na posição da linha de costa. Nota-se um leve

rebaixamento de aproximadamente 0,2 m na falésia, e o aparecimento de uma

berma na face da praia no perfil de 2017. Na face da praia também é possível

observar um aumento na inclinação do perfil praial.
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Gráfico 3 - Comparação entre os perfis praiais de “Nereidas” em Maio de 2009 (Fonte:
Freitas 2009), e Outubro de 2017.

Gráfico 4 - Comparação entre os perfis praiais de “Morro do Cristo” em Maio de 2009 (Fonte:
Freitas 2009), e Outubro de 2017.

5.1.4 Morro do Cristo
“Morro do Cristo” (Gráfico 04) apresenta dois perfis; o realizado em 2017

(linha azul) tem comprimento total de 59,18 m, com cota máxima de 0,80 m acima da

ré (zero inicial). O perfil realizado em 2009 (linha vermelha) tem comprimento total

de 112,0 m e cota máxima de 0,68 m acima da ré. Comparando os dois perfis

notamos um pouco de erosão na região das dunas em 2017. Não houve variação na

linha de costa. Nota-se no perfil de 2017 o aparecimento de uma falésia de
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aproximadamente 2,0 m de altura, em contraste ao perfil mais suave e sem esta

feição em 2009.

5.2 VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA SEDIMENTAR
Comparando o último perfil realizado por Freitas em Maio em 2009 com o

realizado em Outubro de 2017 obtivemos a variação volumétrica apresentada abaixo

(Tabela 1). Todos os perfis mostraram saldo negativo, sendo o menor saldo para o

perfil “Coroados”, seguido do “Morro do Cristo”, “Barra do Saí” e “Nereidas”.

Tabela 1 - Variações volumétricas por metro linear de praia para os perfis Barra do Saí,
Coroados, Nereidas e Morro do Cristo para o período de Maio/2009 até Outubro/2017.

Perfil/Período Maio/2009 a Outubro 2017

Perfil 1 "Barra do Saí" -75,226 m³

Perfil 2 "Coroados" -186,287 m³

Perfil 3 "Nereidas" -56,384 m³

Perfil 4 "Morro do Cristo" -153,633 m³

5.3 VARIAÇÃO DE LINHA DE COSTA
Junto deste trabalho está o mapa de variação da linha de costa no intervalo

de tempo 2003-2017 (Anexo I). Analisando o mapa percebemos que a variação

geral da linha de costa é pequena, caracterizando uma praia estável, com períodos

de maior deposição e períodos com mais erosão.

Olhando com maior detalhe, principalmente próximo aos balneários Coroados e

Nereidas, observamos esta variação no aporte/erosão sedimentar.

Próximo ao Morro do Cristo há várias construções muito próximas ao mar e

pouca quantidade de vegetação, o que dificultou a definição da linha de vegetação

no levantamento de 2017 e nas imagens de satélite. A ocupação da área de restinga

parece não resultar em erosão costeira neste local, porém não faremos maiores

ponderações sobre este setor por tratar-se de uma área costeira antropizada.

O local onde foi observada maior mudança durante o período estudado foi próximo a

desembocadura do rio Saí-Guaçu (Setor 1). A diferença entre 2003 até 2017 foi uma

progradação de até 78 m no ponto em que a costa mais cresceu. Nota-se na Figura

12A um crescimento progressivo da barra para direção sudeste. A Figura 12B nos
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mostra em detalhe uma região da costa próxima ao balneário de Coroados (Setor 2).

Neste local podemos observar progradação de até 20 m no intervalo de 2003 a

2009. A partir de 2009 até 2017 a costa manteve-se estável, com variações positivas

e negativas de no máximo 5 m.

Figura 12 - A: Imagem de satélite detalhando a área costeira mais próxima a
desembocadura do rio Saí-Guaçu (Setor 1); B: Imagem de satélite mostrando porção da

costa próxima ao balneário de Coroados (Setor 2).

Figura 13 - A: Imagem de satélite mostrando parte da costa próxima ao balneário Nereidas
(Setor 3); B: Imagem de satélite mostrando parte da costa mais próxima ao Morro do Cristo
(Setor 4).
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A Figura 13A mostra porção do mapa próxima ao balneário Nereidas (Setor 3), onde

é evidente o caráter estável da costa, que em todo o intervalo de tempo estudado

(2003-2017) não apresentou variações positivas e negativas maiores do que 5 m.

Percebemos uma leve tendência progradante no intervalo 2003-2009, erosiva de

2009 a 2012 e novamente progradante de 2012 a 2017. A Figura 13B mostra em

detalhe a parte do mapa mais próxima ao Morro do Cristo (Setor 4), nota-se

tendência progradante de 2003 a 2009, e levemente erosiva de 2009 a 2017. A parte

adjacente ao Morro do Cristo até 150 m para Sul tem menor área de restinga

comparada ao resto da praia, trata-se da porção antropizada da costa mencionada

anteriormente. Nas etapas de campo foi possível observar construções sobre as

dunas, realmente muito próximas a praia.

6. DISCUSSÃO

A tendência de comportamento da linha de costa no período estudado só foi

possível de ser identificada através da comparação entre as imagens históricas do

Google Earth e os dados de GNSS. Os indicativos de campo de erosão e

progradação representam muito provavelmente os efeitos de curto prazo, tais como,

variações sazonais do perfil praial ou eventos de tempestades.

O levantamento dos dados da linha de costa com o GNSS RTK foi realizado

andando pela linha imaginária de transição entre a vegetação e a areia da face da

praia. Este limite muitas vezes foi difícil de ser definido em campo, principalmente

próximo a desembocadura do Rio Saí-Guaçu, aonde a vegetação esta se

desenvolvendo em uma larga área. Esta vegetação rasteira e pouco densa também

não aparece nas imagens de satélite, o que dificultou o traçado das linhas no

software neste setor. Portanto as variações de 2009 a 2017 próximas a

desembocadura do Rio Saí-Guaçu podem apresentar erro de até 20 m.

A análise das imagens de satélite do Setor 1 (Figura 12A) indica progradação

da barra na maior parte da imagem, em todo o período analisado, com crescimento

do pontal em até 78 m. O aporte sedimentar do Rio Saí-Guaçu tem grande influência

neste crescimento. Notam-se, porém, construções sobre as dunas e cada vez mais

próximas a praia. Em uma faixa de aproximadamente 70 metros de praia no extremo

norte deste setor podemos observar um recuo de até 20 m na linha de vegetação,

nesta área há um restaurante e um campo de futebol na faixa de areia da praia.
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Caracterizaremos esta porção do setor como zona em alerta, que deverá ser

monitorada com maior atenção em estudos posteriores.

No Setor 2 (Figura 12B) houve progradação de até 20 m no intervalo de 2003

a 2009 que está relacionada a uma maior taxa de sedimentação, seguida de um

período de estabilidade, com variações para mais e para menos de no máximo 5 m,

de 2009 a 2017.

No Setor 3 (Figura 13A) observamos um padrão cíclico de erosão/deposição

que resultou em pouca variação (menos de 5 m) na linha de costa. Podemos atribuir

este comportamento a ciclos de erosão e sedimentação com taxas muito parecidas.

O setor 4 (Figura 13B) evidencia tendência a progradação de 2003 a 2009,

estável de 2009 a 2012 e erosiva de 2012 a 2017.

Analisando somente as variações pelas imagens de satélite, podemos dizer

que a costa é relativamente estável. Verificamos nos setores 2, 3 e 4 épocas com

maior tendência a progradação (2003-2009), épocas de transição (2009-2012) e

épocas de erosão (2012-2017).  No setor 1 a dinâmica é progradante durante todo o

período analisado, devido ao grande aporte sedimentar relativo à proximidade da

desembocadura do Rio Saí-Guaçu.

A comparação entre os perfis altimétricos em conjunto com a variação

volumétrica nos mostra que em todos os setores o balanço sedimentar foi negativo,

porém não se nota variação na linha de costa. Observamos na análise do setor

“Barra do Saí” erosão em todos os ambientes praiais representados em taxas

similares (~50 cm). No setor “Coroados” pode se observar a completa erosão de

uma crista de berma na face da praia  e erosão mais branda nas dunas. Já em

“Nereidas” observamos as menores taxas de erosão de Brejatuba, com pouca perda

de sedimentos na face da praia e dunas. No setor “Morro do Cristo” ocorreu a

mudança morfológica mais drástica. A geração de uma falésia de aproximadamente

2,0 m junto a linha de vegetação e erosão de grande parte da face da praia, que

impossibilitou a tomada de mais medidas neste setor. Segundo Freitas (2009) foram

encontradas falésias nesta localidade de dezembro a março. A partir de março

formaram-se bermas suavizando o perfil praial. Portanto podemos complementar o

estudo afirmando que as falésias começam a se formar a partir de outubro.
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Levando em consideração a estabilidade da linha de costa, a tendência a

erosão em todos os perfis, e a época do ano em que os levantamentos de 2017

foram realizados, podemos afirmar que este balanço sedimentar negativo se explica

como variação cíclica de períodos de sedimentação/erosão. O inverno e primavera

apresentam maior incidência de frentes frias, que intensificam o poder erosivo na

região. No verão e outono o sistema se torna mais calmo e deposita mais

sedimentos, fazendo com que a costa volte a sua morfologia mais suave.

Analisando todos os dados adquiridos neste trabalho, e comparando com os

trabalhos de Bessa Jr. (2003) e Freitas (2009) podemos afirmar que a praia de

Brejatuba encontra-se em estado de equilíbrio. Os processos de erosão e

sedimentação se intercalam em ciclos anuais, com maior erosão no inverno e

primavera e maior deposição no verão e outono.

Os sedimentos erodidos durante as estações de inverno e primavera

provavelmente se acumulam na parte submersa da praia. Durante o verão e outono

estes são novamente distribuídos pela parte emersa da praia, suavizando o perfil

praial novamente. O levantamento realizado neste trabalho foi apenas até a linha

d’água, o que impossibilitou verificarmos esta informação.

Bessa Jr. (2003) identificou quatro zonas com maior concentração de erosão

ao longo da praia. Neste trabalho confirmamos que a zona “A” apresenta as maiores

mudanças morfológicas ao longo dos ciclos de erosão/deposição.

Angulo (1993c) verificou que, entre 1966 e 1977, já ocorriam construções

próximas da praia na Barra do Rio Saí-Guaçú. Em alguns pontos as dunas

chegaram a ser removidas para aterrar áreas baixas, como lagunas e mangues.

Porém, comparando com as praias próximas de Itapoá e Matinhos, percebemos

uma baixa taxa de erosão no período analisado.

Sobre a morfologia, Bessa Jr. (2003) afirma que a praia de Brejatuba

apresenta dunas frontais preservadas como cordões dunares. Nas etapas de campo

foi constatado que estas feições ainda estão presentes na grande maioria dos

setores da praia. As bermas estão presentes em todos os perfis. As alterações na

morfologia nas áreas próximas a desembocadura do rio Saí-Guaçu e ao Morro do

Cristo foram maiores.  Angulo (1993a) verificou a existência de cordões de baixa
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altura na região da Barra do Saí, com perfil convexo e largura em torno de 10 m. Fez

uma ressalva quanto a erosões parciais causadas por ondas de tempestade em

dunas frontais incipientes, resultando em declives acentuados na face voltada para o

mar.

Durante as etapas de campo foram realizadas análises tátil-visuais dos

sedimentos, que concordaram com trabalhos anteriores realizados na região. Os

sedimentos são areia média a muito fina, gradando dos mais finos na região pós-

praia até os mais grossos na face da praia. Bessa Jr. (2003) afirma também que há

uma gradação de sedimentos mais finos para mais grossos de Sul para Norte; não

foi possível constatar este dado nesta etapa, será necessária análise mais

aprofundada.

Nas etapas de campo observamos bermas na face praial no raio de ação das

ondas (Figura 14). Esta feição estava provavelmente em processo de erosão no

momento do registro, a exemplo do perfil “Coroados” (Gráfico 2) , onde algo

parecido foi completamente erodido. Também foi observado ao longo de toda a

costa, faixas de acúmulo de minerais pesados.

Figura 14 – Registro da face da praia em local próximo ao perfil "Nereidas", nota-se um
brusco incremento na inclinação na parte da praia em que as ondas estão quebrando.
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Figura 15 - Registro fotográfico da face da praia em local próximo a desembocadura do rio
Saí-Guaçu, nota-se concentração de conchas trazidas pelo mar até a linha d´água.

Próximo a desembocadura do Rio Saí- Guaçu a concentração de conchas de

origem variada aumentou drasticamente relacionado aos outros setores da praia

(Figura 15). A maioria destas conchas pertencem a moluscos bivalves; estes são

organismos desprovidos de rádula e alimentam-se por filtração de partículas

suspensas na água através de micro-sifões.  Esta concentração pode estar

relacionada ao maior aporte de nutrientes trazidos pelo rio até o mar, porém serão

necessários estudos mais aprofundados para afirmar esta suposição.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, somado aos de Bessa Jr.

(2003) e Freitas (2009) podemos concluir que a praia de Brejatuba atualmente não

apresenta indícios de erosão ou progradação significantes. A estabilidade da praia é

garantida por ciclos de erosão/deposição cujo período ainda não é bem conhecido.

Estudos complementares serão necessários para analisar melhor o padrão destes

ciclos.

A variação no balanço sedimentar e da posição de linha de costa são

ocorrências de origem natural que acontecem principalmente pela ação de

processos eólicos, biológicos e hidráulicos. Este fenômeno pode ser acentuado tanto
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por eventos de grande energia quanto pela intervenção antrópica próxima a linha de

costa.

No litoral paranaense, muitas cidades se estabeleceram próximas a zonas

costeiras; essas regiões abrigam uma grande quantidade de casas, comércios,

indústrias, portos etc. Exemplos muito próximos da área de estudo, tais como o

munícipio de Matinhos a Norte e Itapoá a Sul apresentam casos severos de erosão

costeira por motivos diferentes.

Por estar no mesmo arco praial que as praias citadas, era de se esperar que

Brejatuba tivesse sua dinâmica afetada nas últimas décadas, o que não aconteceu.

Dado o transporte por correntes longitudinais resultante para norte em todo o

Paraná, a maior parte dos sedimentos erodidos de Itapoá deveria estar se

depositando em Brejatuba ou em algum lugar para norte, o que também não

acontece. O único lugar que apresenta progradação significante é a Praia de Fora,

na costa leste da Ilha do Mel, a cerca de 65 Km de Itapoá. Recomendamos estudos

posteriores para descobrir para onde toda esta carga sedimentar está sendo

direcionada.

Por fim, endossamos a importância de se investir em programas de

monitoramento e análise de risco com a finalidade de acompanhar as mudanças nos

sistemas costeiros e prevenir danos materiais e a vida alheia.
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ANEXO I: Mapa geológico




