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Resumo

O litoral do Estado de São Paulo apresenta aproximadamente 400 Km de exten-
são, sendo em grande parte constituído por praias arenosas. Neste trecho costeiro,
ao contrário de muitos estados brasileiros, não são observados segmentos contí-
nuos submetidos a processos generalizados de erosão ou progradação. O que existe
são segmentos restritos de linha de costa, submetidos a processos erosivos ou
acrescionais, sendo estes, em geral relacionados com a existência de obstáculos
naturais ou construídos, que alteram a dinâmica sedimentar original. Tanto os
obstáculos naturais como os construídos modificam a interação da posição geo-
gráfica da linha de costa com o trem de ondas.

A intensa ocupação do litoral paulista a partir dos anos 1950, ocasionou diversas
interferências sobre o compartimento costeiro como o aterro em manguezais,
retificações em rios, rebaixamento do lençol freático e extração das areias de
praias e dunas. Estas ações trouxeram grandes alterações no balanço sedimentar
da costa paulista.

Abstract

The coast of São Paulo state is about 400 Kmlenght. Most of its extension is composed by

sand beaches.

Continuous segments submitted to general erosion processes or progradation processes

are not observed on this coastal part. In general, there are restrict segments over the

coastal line submitted to erosive or depositional processes which are related to the existence

of natural or built obstacles that change the coastal dynamics. Both the natural and the

built obstacles change the interation of the geographic position of the coastal line in

relation of the direction of the incident waves.

Since 1950, the intense occupation of the coast caused several interferences over the

coastal area as the landfill in mangroves, lowering he underground water and extraction

of sand from beaches and dunes. These actions caused a huge changing over the

distribution of sediments on the coast.



EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO   |   SÃO PAULO

299

INTRODUÇÃO

Processos erosivos em linha de costas atuais são amplamente descritos e discuti-
dos em toda a literatura mundial, com diversos estudos de caso efetuados por
todo o planeta. No caso do Brasil, este cenário não é diferente. Relatos de pesqui-
sadores de vários estados brasileiros abordam a ocorrência de alterações em suas
linhas de costas, em especial aquelas relacionadas a processos erosivos. O litoral
do estado de São Paulo, porém diverge deste cenário, não sendo observados seg-
mentos contínuos submetidos a processos generalizados de erosão ou progradação.
Estes processos se manifestam de forma localizada, quase sempre como resultan-
te da interação da posição geográfica da linha de costa com os trens de ondas
gerados pelos sistemas meteorológicos atuantes e/ ou pela interação da dinâmica
dos sistemas costeiros internos à costa e a dinâmica costeira, junto às desembo-
caduras de interligação entre estes sistemas.

1. CARACTERIZAÇÃO REGIONAL

O litoral paulista, com cerca de 400 quilômetros de extensão (figura 1), localiza-
se entre as latitudes 23º 30’ - 25ºS e as longitudes 44º30’ - 48ºW, e foi desde o
primórdio de sua história, um dos locais mais amplamente explorados e ocupados
do Estado.

No início da colonização, sobretudo no trecho conhecido como Baixada Santista
(englobando desde Bertioga até Peruíbe), a costa exerceu o papel de receptora de
colonizadores e comerciantes. O poderio das primeiras vilas (Santos, São Vicente
e Itanhaém) abarcava territórios longínquos como, por exemplo, Angra dos Reis
(RJ) e Paranaguá (PR).

Com a ascensão da cidade de São Paulo, estas vilas litorâneas passaram por um
declínio econômico, com exceção de Santos que manteve as atividades portuárias.

Figura 1.  Litoral do
estado de São Paulo
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O século XX trouxe grandes modificações para o litoral paulista. Ocorreram
melhorias como as verificadas na estrutura portuária de Santos e São Sebastião, e
ainda a implantação do pólo petroquímico e industrial em Cubatão e a constru-
ção de rodovias como Anchieta, Pedro Taques, Padre Manoel da Nóbrega (na
década de 50) e Imigrantes, Tamoios e Rio – Santos (na década de 1970).

Muitos migrantes estabeleceram residência na Baixada devido à oferta de empre-
gos e incrementaram a taxa de crescimento demográfico da região, que continua
sendo uma das maiores de todo o Estado.

As melhorias atraíram também os turistas que impulsionaram o mercado imobili-
ário. Este setor acabou proporcionando um crescimento urbano irregular e
desordenado, causando forte impacto ambiental nestas localidades.

Aterros em manguezais, retificações em rios, rebaixamento do lençol freático e
extração das areias de praias e dunas trouxeram grandes alterações no balanço
sedimentar da costa paulista, que é composta, principalmente, por praias arenosas.

Caracterização da área de estudo

Geomorfologicamente, o litoral paulista está contido na unidade Província Cos-
teira definida por Almeida (1964), IPT (1981) e Ross & Moroz (1997). A Província
Costeira é subdividida nas subzonas Serrania Costeira e Baixada Litorânea, sendo
que cada subzona possui características geomorfológicas próprias, refletindo as
condições genéticas ligadas ao arcabouço tectônico.

A evolução geológica do litoral paulista foi condicionada por dois conjuntos de
fenômenos, com distintas escalas temporais. O primeiro está ligado ao
soerguimento da Serra do Mar e subsequente subsidência da Bacia de Santos,
relativos às reativações tectônicas ocorridas no final do Cretáceo (Almeida, 1976).
O segundo é relacionado às variações do nível do mar durante o Quaternário. No
litoral paulista, Suguio & Martin (1978) registraram a existência de dois eventos
transgressivos-regressivos denominados de Cananéia e Santos, com idades rela-
tivas ao máximo transgressivo de 120.000 e 5.100 AP respectivamente.

Esta evolução geológica determinou a geomorfologia da linha de costa paulista e
da plataforma continental adjacente. A ilha de São Sebastião é considerada o
principal marcador geomorfológico tanto da linha de costa como da plataforma
continental interna. Nesta região, ocorre uma mudança na direção geral da linha
de costa, de NE-SW ao sul da ilha de São Sebastião para E-W ao norte.

Na porção ao sul da Ilha de São Sebastião, a plataforma continental possui isóbatas
equidistantes e paralelas à linha de costa, até a região próxima da isóbata de 100
metros. Sua composição é predominantemente arenosa.
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Na direção norte, a partir da ilha de São Sebastião, este comportamento se altera,
tornando-se bastante irregular, com um aumento da declividade na plataforma
interna, próximo à ilha. As isóbatas se distribuem com espaçamento variável apre-
sentando estreitamento e aumento da declividade na plataforma, sobretudo entre
as profundidades de 80 e 110 metros. A maior complexidade do relevo submarino
favorece a deposição de lamas (Zembruscki, 1979).

A configuração das isóbatas indica, também, a existência de vários canais e vales
submarinos que cortam a plataforma continental, destacando-se os canais
Cananéia, Queimada Grande, São Sebastião e Búzios (Zembruscki, 1979). Estas
feições foram desenvolvidas em nível de mar mais baixo e apresentam expressão
no fundo marinho atual.

Já a costa é marcada pela existência do alinhamento oblíquo da Serra do Mar e
por planícies sedimentares quaternárias individualizadas sendo estas maiores na
porção sul do litoral. Esta configuração da costa paulista permitiu a
compartimentação em dois setores distintos, sul e norte. A porção sul, que se
estenderia da Ilha Comprida até a Praia Grande, seria então caracterizada pela
presença de praias extensas, contínuas, retilíneas existentes em grandes planíci-
es costeiras. A porção norte entre a Ilha de São Sebastião até Ubatuba, seria
caracterizada por uma costa recortada (devido à proximidade da Serra do Mar),
com a presença de diversas baías e enseadas e também de praias de pequenas
dimensões (também conhecidas como praias de bolso) e orientações. O trecho
entre Santos e Ilha de São Sebastião apresenta características de ambos os seg-
mentos, sendo considerada como uma zona de transição entre estes.

Os sistemas de drenagem do litoral paulista estão limitados a maior ou menor
distância da Serra do Mar, sendo a bacia do rio Ribeira de Iguape a mais extensa.As
demais bacias hidrográficas de expressão regional seriam: Una do Prelado,
Itanhaém, Itapanhaú e Juqueriquerê. Características originais destas bacias de
drenagem mostram-se, muitas vezes, alteradas, em decorrência da atividade
minerária e do processo de ocupação. Estudos sobre características hidráulicas
destes rios são bastante raros, exceto aqueles correspondentes ao rio Ribeira de
Iguape. Alguns estudos mostram correlações entre as vazões dos rios e a
pluviosidade local.

A compartimentação mais usual da costa paulista foi proposta por Suguio & Martin
(1978), levando em consideração os movimentos eustáticos e a tectônica local.
Uma classificação de detalhe foi efetuada por Mahiques et al. (1990), onde foram
avaliados parâmetros oceanográficos, geológicos e geomorfológicos na subdivi-
são da costa. Estes autores concluíram que o litoral paulista pode ser
compartimentado em 26 unidades.

Souza (1997) realizou um estudo de detecção de áreas em erosão no litoral paulista
através do uso do método de Taggart-Schwartz modificado e o de McLaren. A
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autora dividiu o litoral paulista em 7 setores morfodinâmicos, onde detectou di-
versos pontos submetidos a processos erosivos. Este estudo acabou por concluir
que a variação positiva do nível do mar estaria causando erosão generalizada na
costa paulista.

A classificação mais recente da costa paulista foi efetuada por Ponçano et al.
(1999), que indicaram a existência de cinco grandes compartimentos: Cananéia a
Praia Grande, Santos a Bertioga, Bertioga a Toque-Toque, Toque-Toque a Tabatinga
e Tabatinga a Picinguaba. Esta compartimentação foi baseada no estudo das prai-
as, e considerou ainda os indicativos de tendências resultantes de deriva litorânea
que representam a somatória de processos sedimentares ao longo de dezenas de
anos nesta costa. Esta classificação da costa paulista é ainda bastante coincidente
com a distribuição espacial das principais bacias hidrográficas do litoral.

2. PROCESSOS COSTEIROS

Clima

O Estado de São Paulo, devido a sua posição latitudinal, acaba sendo o palco de
um complexo jogo de atuações de ventos dos sistemas tropicais (oriundos do
Anticiclone Tropical do Atlântico – ATA) e de ventos dos sistemas polares (oriun-
dos dos Anticiclones Polares Migratórios – APM), além dos fenômenos
frontológicos (figura 2).

Monteiro (1973 Apud Sant´Anna Neto, 1990) classificou o litoral paulista sob o
aspecto climático como tropical e subtropical úmido, subdividindo-o em: Litoral
Norte (Ubatuba a São Sebastião), Litoral Central (Bertioga a Peruíbe) e Litoral Sul
(Juréia a ilha do Cardoso) sendo que a maior faixa de transição climática estaria
na altura de ilha de são Sebastião, separando Maresias ao sul e São Sebastião ao
norte, ambas sem um período de estiagem significativo.

Estas características climáticas aliadas à ausência de expressivas bacias de drena-
gem conferem ao regime pluvial uma grande importância em relação ao transporte
de água doce e sedimentos para o oceano. Sant’Anna Neto (1990) encontrou índi-
ces de participação dos sistemas frontais nunca inferiores a 77% na gênese de
chuvas ao longo do ano.

Quanto à distribuição sazonal das precipitações no litoral paulista como um todo,
observa-se que a época de chuvas compreende o período primavera – verão. No
inverno, as regiões abrigadas são as que mais se ressentem da redução da
pluviosidade. Estes locais seriam localizados a sotavento como os vales dos rios



EROSÃO E PROGRADAÇÃO DO LITORAL BRASILEIRO   |   SÃO PAULO

303

Figura 2.  Circulação
atmosférica sobre a
América do Sul (Rodrigues,
1996)

Ribeira de Iguape e Juquiá e o eixo Enseada de Caraguatatuba – Ilha de São Se-
bastião - Serra de Juqueriquerê. Foi possível observar também que tanto o inverno
como o verão, foram mais constantes quanto às variações pluviais. O caráter ex-
cepcional de alguns anos foi causado pela grande elevação ou redução das chuvas
no outono e na primavera.

Ondas

Séries de observações de longa duração (maiores que um ano) foram obtidas em
locais restritos da costa sul paulista, onde projetos de obras civis ou manutenção/
ampliação de portos têm sido realizados. Os principais monitoramentos de ondas
foram efetuados na região de Cananéia entre os anos de 1968-1969 (CTH/USP,
1973) e na região da Juréia entre os anos de 1982-1985 (Bomtempo, 1991).

Ambos os levantamentos, embora efetuados em anos distintos, apresentaram re-
sultados bastante semelhantes entre si, no que se refere ao ângulo de incidência,
altura e período de ondas. A principal diferença entre os levantamentos foi quan-
to ao predomínio da direção de ondas incidentes que foi de SE em Cananéia (CTH/
USP, 1973) e de E-NE na Juréia (Bomtempo, 1991).

De um modo geral, as ondas mais frequentes em tempo bom eram oriundas do
arco entre S60º E-E e as de tempestade eram provenientes do arco entre S750E-
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S20ºW. Os períodos variaram entre 3 a 30 segundos, sendo que mais de 85% das
medições abrangeu o intervalo de 6 a 20 segundos com forte predomínio do
intervalo 9 a 11 segundos. Quanto às alturas, verificou-se que em 90% dos valo-
res situavam-se entre 0,5 e 2,0 metros, sendo 50% no intervalo de 1,0 a 1,5 metro.

A pesquisa realizada pelo CTH/ USP (1973) permitiu ainda a correlação entre
ondas e ventos locais (medidos em uma estação costeira). Esta comparação per-
mitiu concluir que os sistemas de propagação de ondas do litoral sul estão
vinculados somente aos seus centros de geração oceânicos, independentemente
dos ventos locais. Pode-se dizer que as direções de aproximação do quadrante
NE correspondem a ondas provenientes de áreas de geração situadas a leste (ATA
ou frontogênese situada à leste) e as ondas provenientes de SE/ S correspondem
a zonas de geração situadas a sul (APM).

Sistemas de Correntes Litorâneas

O rumo geral do litoral paulista (NE-SW) junto com o predomínio temporal do
ATA (consequentemente de ondas de NE - E), resultam no predomínio de corren-
tes de deriva litorânea com sentido sudoeste. Em condições onde há o predomínio
de frontogêneses ligadas ao APM, com ondas provenientes do rumo S-SE, a de-
riva passa a se propagar para nordeste.

Devido ao fato destes centros geradores estarem distantes da costa e serem as
ondas dotadas de energia e velocidade de propagações distintas, existe a possibi-
lidade de conjuntos de ondas gerados em momentos diferenciados, chegarem ao
mesmo tempo na costa (Ponçano et al., 1999). Tessler (1988) concluiu ser possí-
vel uma interação entre trens de ondas, geradores de correntes costeiras com
orientações opostas (nordeste e sudoeste).

Bomtempo (1993 apud Ponçano et al., 1999), realizando medições de correntes
na praia da Juréia (entre os anos de 1982 e 1985), encontrou valores entre 10
e 30 cm/s, sendo os mais elevados referentes às medidas de superfície, em am-
bos os rumos. Estes valores, segundo Ponçano et al. (1999) são suficientes para o
transporte de areias muito finas.

A desembocadura do rio Ribeira de Iguape causa interrupções locais nesse siste-
ma de correntes, funcionando como molhe hidráulico. Esta ocorrência se repete,
embora de modo mais restrito, em rios como o Una do Prelado, Itanhaém e
Juqueriquerê.

As correntes de maré são importantes na configuração dos sistemas lagunares,
como é o caso das desembocaduras de Ararapira, Cananéia e Icapara, na região
de Cananéia-Iguape (Tessler & Mahiques, 1983), mas aparentemente não são sig-
nificativas para o restante do litoral paulista.
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Tipologia das PraiasTipologia das PraiasTipologia das PraiasTipologia das PraiasTipologia das Praias

Dentre as feições costeiras, as mais comuns, e também as mais afetadas pela
movimentação das areias são as praias. Sua constituição representa uma resposta
a diversos componentes dinâmicos, que segundo Fairbridge (1968) seriam:
a) alterações diárias, produzidas pela maré; b) alterações quinzenais, relaciona-
das a marés de sizígia, c) alterações anuais, dadas por variações sazonais do nível
médio do mar; d) alterações de longo prazo do nível médio do mar, que atinge
conotação global.

A estes componentes devem-se acrescentar as tendências de erosão ou acúmulo
sedimentar, relacionadas com o transporte desses sedimentos provocado pela ação
das ondas e correntes de deriva litorânea. A ação antropogênica também deve ser
considerada.

No caso da evolução holocênica da costa paulista, os estudos efetuados em cor-
dões litorâneos existentes nas planícies costeiras levam à interpretação de uma
contínua progradação da linha de costa, iniciada após o máximo evento
transgressivo holocênico. Adicionalmente, ao se analisar a disposição destes cor-
dões litorâneos, conclui-se, devido ao seu paralelismo, que os regimes de ondas
devem ter se mantido com características muito semelhantes às atuais, durante
ao menos todo o período posterior ao máximo transgressivo holocênico.

Apesar do histórico progressivo da linha de costa, corroborado pela ausência de
marcadores de mudanças bruscas no clima de ondas incidentes na área, as praias
comportam-se de maneiras diferenciadas, tendendo a ser dissipativas a interme-
diárias entre Cananéia e Boracéia e intermediárias a reflexivas entre São Sebastião
e Ubatuba.

3. CARTA DE EROSÃO/ PROGRADAÇÃO DAS PRAIAS DO
LITORAL PAULISTA

A classificação da costa paulista efetuada por Ponçano et al. (1999) foi a base da
subdivisão efetuada neste trabalho, com exceção do Compartimento Cananéia a
Praia Grande que foi subdivido em duas partes (compartimentos Cananéia - Serra
do Itatins e Peruíbe a Praia Grande). Estes compartimentos e os respectivos pon-
tos de detalhe podem ser vistos na figura a seguir.
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Compartimentos do litoral paulista. Os pontos vermelhos mostram a posição dos setores mais
críticos de modificação da linha de costa. A numeração ao lado dos pontos vermelhos indica o
número sob o qual foi descrito o segmento.

  Compartimento Ilha do Cardoso – Serra do Itatins

Este compartimento compreende o Sistema Cananéia-Iguape e os setores Barra
do Ribeira - Maciço da Juréia e Rio Verde - Barra do Una, que estão situados na
Planície Costeira Cananéia-Iguape. Este compartimento engloba ainda a planície
do Guaraú que está encaixada na Serra do Itatins (figura 3).

A configuração geográfica do Sistema Cananéia-Iguape é representada por qua-
tro ilhas (Cardoso, Comprida, Cananéia e Iguape) separadas entre si por sistemas
de canais e rios (canal de Ararapira; baía de Trapandé; mares de Cubatão, Cananéia
e Pequeno/ Iguape; Valo Grande e rio Ribeira de Iguape) que se comunicam com o
oceano por desembocaduras denominadas, do sul para norte: Ararapira, Cananéia,
Icapara e Ribeira de Iguape sendo esta última a foz do rio principal desta região e
mesmo do litoral paulista (figura 4).
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Figura 3. Compartimento Ilha do Cardoso
– Serra do Itatins (Abril, 1997). Este
compartimento engloba todo o sistema
Cananéia-Iguape e também as planícies
que abrigam as praias da Juréia, do Una,
da Barra do Una e do Guarahú.

Figura 4.  Sistema Cananéia - Iguape.
Esta região compreende as ilhas do
Cardoso, Cananéia, Comprida e de Iguape,
além dos canais (localmente chamados de
“mar”) de Ararapira (limite sul da região
no estado), Cubatão, Cananéia e Mar
Pequeno. A desembocadura do rio Ribeira
de Iguape marca o limite norte deste
sistema.

Os setores Barra do Ribeira - Maciço da Juréia e Rio Verde - Barra do Una estão
situados a norte da foz do Ribeira de Iguape e são separados entre si pelo Maciço
da Juréia. A principal drenagem destes setores é o Rio Una do Prelado, localizado
no setor Rio Verde-Barra do Una, na Estação Ecológica Juréia-Itatins (figura 5).

Esta é a área de maior incidência de massas polares na costa paulista. As passa-
gens frontais são em geral rápidas, com menor quantidade de frentes estacionárias



308

MOYSÉS GONZALEZ TESSLER   |  SAMARA CAZZOLI Y GOYA  |  PABLO SIERRA YOSHIKAWA  |  SHANTY NAVARRO HURTADO

Figura 5. Trecho da costa
paulista entre a Barra do
Ribeira de Iguape e a
Praia do Guarahú.

segmentos praiais em desequilíbrio estão em localizados nas ligações do Sistema
Cananéia-Iguape com o mar, ou seja, nas desembocaduras de Ararapira (ponto 1),
Cananéia (pontos 2 e 3), Icapara (pontos 4 e 5) e foz do rio Ribeira de Iguape
(ponto 6). Estes trechos de praia são tidos como muito instáveis, apresentando
modificações morfodinâmicas em pequeno espaço de tempo.

A nordeste da Praia da Juréia, o predomínio de sentido da deriva litorânea retoma
o rumo nordeste. A foz do rio Una do Prelado causa alteração nas correntes cos-
teiras, porém em menor proporção do que o Ribeira de Iguape. Estas praias também
são consideradas estáveis com exceção do trecho próximo à desembocadura do
Rio Una do Prelado (ponto 7).

A praia do Guarahú apresenta largura crescente rumo à porção nordeste da mes-
ma a partir da desembocadura do rio homônimo, onde se apresenta em desequilíbrio
(ponto 8).

 Compartimento Peruíbe - Praia Grande

Este compartimento é composto pelas praias situadas nas planícies costeiras de
Itanhaém e Praia Grande (figura 6).

A planície costeira de Itanhaém apresenta direção aproximada de N50ºE e dimen-
sões máximas de 40 quilômetros de comprimento por cerca de 15 quilômetros de
largura. Trata-se, na verdade, de uma planície costeira intercalada por morros
cristalinos com diferentes faixas de sedimentação, entre o sopé da Serra do Mar e
a linha de praias retilíneas.

(Sant’Anna Neto, 1990). A média do total pluvio-
métrico anual deste compartimento fica em torno
de 2000 mm, com invernos mais secos (DAEE,
1998). A área compreendida entre os maciços da
Juréia e a serra dos Itatins forma um conjunto de
grande pluviosidade (média de 3000 mm) que
decresce em direção à Iguape e volta a aumen-
tar até Cananéia, com total anual em torno de
2.500 mm.

As praias apresentam características dissipativas,
sendo extensas, planas, compostas por areias fi-
nas a muito finas e com larga zona de
arrebentação. Neste compartimento as praias são,
em geral, estáveis, regidas por uma resultante
geral do transporte sedimentar rumo nordeste. Os
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Figura 6. Compartimento
Peruíbe – Praia Grande
(Abril, 1997). Este
compartimento engloba as
planícies costeiras de
Itanhaém e da Praia
Grande.

A configuração desta planície aproxima-se de uma semi-elipse, sendo o arco dado
à nordeste (NE) pelo Esporão de Mongaguá, a norte e noroeste (N e NW) por
trechos da Serra do Mar e a sudoeste (SW) pelo Maciço de Itatins-Juréia. A corda
da semi-elipse é dada pelo Oceano Atlântico. Em relação à rede de drenagem, esta
é constituída pela bacia hidrográfica do Rio Itanhaém, que corresponde, em ex-
tensão, a segunda maior bacia do litoral paulista.

Já a planície de Praia Grande tem dimensões de 20 km de extensão por 10 km de
largura (máxima) e é limitada nas suas extremidades pela Serra de Mongaguá ao
sul e pelo estuário santista ao norte. Nas porções central e nordeste, a planície é
drenada por uma rede de canais de maré que delimitam as ilhas de São Vicente e
Santo Amaro. A porção sudoeste desta planície é drenada, pontualmente, pelo
Rio Mongaguá. Nas demais áreas, as drenagens são de caráter temporário, aflorando
de acordo com a variação da pluviosidade e da ação da cunha salinha no lençol
freático local.

As praias de ambas as planícies são contíguas onde podemos delimitar dois seto-
res separados entre si por afloramentos do Embasamento Cristalino próximos da
foz do Rio Itanhaém. O primeiro setor abrange as praias entre a foz do rio Peruíbe
e a foz do Rio Itanhaém e o segundo, o segmento praial entre a foz do rio Itanhaém
e a Ponta do Itaipú.

Em termos meteorológicos, este compartimento tem participação mais equilibra-
da dos sistemas tropicais e polares com domínio entre estes sendo variável de um
ano para outro. O relevo da Serra do Mar e sua disposição leste-oeste constituem
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um obstáculo para as frentes de baixo declive, que ocorrem, normalmente, du-
rante a primavera e o verão, contribuindo para uma maior ocorrência de frentes
estacionárias (Sant’Anna Neto, 1990). Há uma diminuição progressiva das preci-
pitações em direção a Serra do Itatins, que desvia parte dos fluxos polares, criando
uma zona de sobra de chuvas na região de Peruíbe e Itanhaém. O distanciamento
progressivo das vertentes serranas também contribui para a diminuição da
pluviosidade neste compartimento que possui média pluviométrica anual entre
1750 a 2250 mm.

Essa alternância na atuação das massas de ar faz com que exista uma alternância
entre o sentido geral de transporte costeiro nos dois setores deste compartimen-
to. Na maior parte do ano, o sentido predominante de transporte é rumo SW fato
este corroborado por Araújo (2000), mas segundo Ponçano et al. (1999) e Cazzoli
y Goya & Tessler (2000) a resultante geral do transporte sedimentar é rumo NE,
devido à ação mais rara, porém mais intensa, dos sistemas polares.

Esta configuração meteorológica-oceanográfica, aliada à ausência de obstáculos
ao transporte sedimentar na zona costeira, resultou na construção de praias ex-
tensas, planas, retilíneas, constituídas predominantemente por areias finas e muito
finas, com características dissipativas (segundo a classificação de Wright & Short;
1983). Estas praias apresentam bastante mobilidade de sedimentos entre os seto-
res emerso e submerso, porém de modo geral podem ser consideradas estáveis
sem predomínio de processos erosivos/ deposicionais.

Este quadro geral é quebrado em caráter puntual, devido a alterações impostas
pelas fozes dos rios Peruíbe (ponto 9) e Itanhaém (ponto 12), obstáculos naturais
como a Pedra dos Jesuítas (ponto 10), Morro do Paranambuco (ponto 11) e a
ponta de Itaipu (ponto 15), e ainda obras de engenharia situadas na região praial
como a Plataforma Marítima de Pesca (ponto 13) e o molhe na foz do rio Mongaguá
(ponto 14).

 Compartimento Santos - Bertioga

Este compartimento compreende o estuário e baía de Santos que são compostos
por um complexo de terrenos sedimentares de idade Cenozóica que por sua vez,
são limitados, no lado continental, pela Serra do Mar. Este compartimento com-
preende duas ilhas principais (São Vicente e Santo Amaro) separadas entre si e do
continente por canais de maré (Porto, São Vicente e Bertioga) onde também de-
ságuam drenagens oriundas das encostas da Serra do Mar (figura 7). A principal
bacia hidrográfica deste compartimento é a do rio Itapanhaú, que deságua no
Canal da Bertioga.

A caracterização meteorológica em termos das participações dos sistemas tropi-
cais e polares é muito semelhante ao compartimento anterior, com a existência
de frentes estacionárias durante a primavera e o verão. A maior proximidade da
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Figura 7.  Compartimento Santos – Bertioga. Este
compartimento engloba o sistema estuarino de Santos com
seus canais internos e a própria Baía de Santos. Localizam-se
aqui as ilhas de São Vicente (municípios de Santos e São
Vicente) e de Santo Amaro (Vicente de Carvalho e Guarujá)
além de regiões continentais como Cubatão.

Serra do Mar reforça a ação do efeito orográfico das precipitações, sobretudo
quando são comparados os totais pluviométricos obtidos em Santos (2000 -
3000 mm), Cubatão (3000 - 3500 mm) e vertente serrana (cerca de 4000 mm).

A geometria da costa, a baía de Santos e o estuário homônimo definem um pa-
drão bastante complexo de circulação, em que as águas do estuário, saindo pelo
canal do Porto, rumam para NE, enquanto que na região da desembocadura do
canal da Bertioga há indícios de deriva litorânea para sudoeste. A costa da Ilha de
Santo Amaro parece ser um limite regional entre um rumo de deriva litorânea
sudoeste-nordeste e outro nordeste-sudoeste proveniente de norte (Ponçano et
al., 1999).

As praias deste compartimento podem ser divididas em dois setores. O primeiro
englobaria as praias insulares da ilha de São Vicente, influenciadas pela circula-
ção da baía de Santos e pelas desembocaduras dos canais de São Vicente e do
Porto. O segundo setor abrangeria as praias da ilha de Santo Amaro, que estão
expostas ao oceano.

As praias do primeiro setor apresentam características dissipativas, planas e são
compostas por areias finas a muito finas. A construção de um tômbolo artificial
unindo a ilha Porchat à ilha de Santo Amaro trouxe uma subdivisão quanto às
tendências de sedimentação neste setor. Nas praias entre a ilha Porchat e a de-
sembocadura do canal de São Vicente, ocorreu um intenso assoreamento (ponto
16), reforçado por obras de engenharia (espigões). Já nas praias entre a Ilha Porchat
e a desembocadura do Canal do Porto houve uma tendência à estabilidade, com
ponto localizado de deposição associado à presença da ilha de Urubuqueçaba e a
construção de obras costeiras como o emissário submarino de Santos.

No segundo setor, as praias apresentam características de “praia de bolso” sendo
a morfodinâmica destas diferenciadas entre si, devido a variações de dimensões,
de exposição aos trens de ondas e da proximidade do Embasamento Cristalino
(morros e ilhas).
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Figura 8. Compartimento Bertioga – Toque-Toque (Abril, 1997). O primeiro trecho entre Bertioga
e Barra do Una é caracterizado pelo início do distanciamento da Serra do Mar, o que permite a
formação de planícies costeiras e drenagens maiores. A Serra do Mar acerca-se do litoral somente
na altura de Juquehy, fazendo com entre esta praia e a praia de Toque-Toque, existam praias de
pequenas dimensões, voltadas em geral para SE e limitadas pelo Embasamento Cristalino.

 Compartimento Bertioga - Toque-Toque

O compartimento Bertioga - Toque-Toque é caracterizado por uma forte inflexão
da linha de costa que configura um grande arco E-W (com aproximadamente 65
kms de comprimento), recortado por enseadas, cujas dimensões diminuem rumo
à NE (figura 8). A bacia de drenagem mais significativa desta área é a do Rio Una
do Norte, porém cada praia possui bacias de drenagens próprias.

Este compartimento ainda é marcado pela atuação equilibrada dos sistemas tro-
pical e polar, porém o relevo e a maior proximidade da Serra do Mar transformam
esta área na região mais chuvosa do litoral paulista, com média pluviométrica
anual entre 3.000 e 4000 mm.

As praias tornam-se menores e mais recuadas, rumo à ilha de São Sebastião,
devido à aproximação das vertentes da Serra do Mar. A mudança de orientação
da linha de costa, bem como a barreira constituída pela Ilha de São Sebastião,
mudam a tendência geral de transporte para W e SW. Esta tendência é indicada
por curvaturas características de algumas praias. A atuação de ondas normais às
praias também é importante (dinâmica onshore - offshore), bem como zonas de
deposição causadas por ilhas próximas à linha de costa. Correntes locais reversas
foram inferidas neste compartimento, a partir de imagens de satélite.

As praias localizadas entre Bertioga e Barra do Una possuem características
dissipativas a intermediárias, com areias finas e micáceas. De um modo geral
podem ser consideradas estáveis em relação a processos erosivos/ acrescionais,
exceto em alguns pontos muito localizados onde existem obras de engenharia
(molhes e marinas). Martins (2000), após monitoramentos diários da praia da
Bertioga ao longo de 36 dias, atestou que ocorre uma rápida sobreposição dos
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processos erosivos e construtivos, sem domínio de um em relação ao outro, exceto
em períodos onde haja um pequeno intervalo entre as passagens de sistemas fron-
tais ou quando ocorrem simultaneamente eventos de maré de sizígia – período de
equinócio e passagem de sistema frontal. Em ambas as situações meteorológicas
descritas, haverá, segundo a autora, maior eficiência dos agentes erosivos em
detrimento dos deposicionais.

Já o trecho entre Juquehy e Toque-Toque apresenta praias de pequenas dimen-
sões com estados morfodinâmicos distintos.

 Compartimento Toque-Toque – Tabatinga

Este compartimento engloba a região dominada pela ilha e o canal de São Sebas-
tião, abrangendo ainda a planície costeira de Caraguatatuba, que é a maior do
litoral norte paulista (figura 9). Sua bacia de drenagem principal é a do rio
Juqueriquerê, que banha uma área de 382 Km2.

Este compartimento, assim como o compartimento Tabatinga - Picinguaba, evi-
dencia um domínio dos sistemas tropicais e maior atividade frontal, onde a latitude
e a disposição do relevo são responsáveis pelo enfraquecimento das evoluções
das frentes e as precipitações aumentam em função das frentes estacionárias que
atuam na área. O grande diferencial meteorológico deste compartimento é a exis-
tência de um bolsão menos chuvoso no eixo Serra do Juqueriquerê - Ilha de São
Sebastião – Enseada de Caraguatatuba, que é explicado pela posição a sotavento
das serras que a circundam. Este bolsão possui média pluviométrica anual bem
mais reduzida, em torno de 1700 mm.

As praias deste setor podem ser subdividas em 4 setores. O primeiro setor abrange
as praias continentais e insulares do Canal de São Sebastião. O segundo setor
engloba as praias expostas ao oceano, existentes na ilha de São Sebastião. O
terceiro setor abrange as praias da planície costeira de Caraguatatuba e o quarto
setor por fim, abrange as praias entre Massaguaçú e Tabatinga.

O primeiro setor é caracterizado por praias de pequenas dimensões, com poucas
ondas, inclinações variadas e modas entre areia grossa a fina. Em algumas praias,
existem níveis expressivos de minerais pesados. O segundo setor possui praias
inclinadas, pequenas (a maior possui 2 km de extensão), com muita proximidade
de serras e ilhotas. Já o quarto setor apresenta basicamente uma única praia,
denominada de Praia de Massaguaçú. Nos dois extremos desta praia, com seu
arco praial voltado para SE/ S fora da proteção da ilha de São Sebastião ao emba-
te dos sistemas de ondas provenientes destes quadrantes, são observadas
características bastante distintas. Na fase mais a sul, localmente designada como
Capricórnio, um segmento fluvial tem sua foz fechada por sedimentos arenosos
grossos a muito grossos, depositados pela intensa ação das ondas. A feição bar-
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Figura 9. Compartimento Toque-Toque – Tabatinga (Abril, 1997). A figura 9a ilustra os setores
praiais da parte continental do Canal de São Sebastião e da ilha de São Sebastião. Já a figura 9b
ilustra os setores da planície costeira de Caraguatatuba e mais ao norte da planície que contém as
praias de Massaguaçú e Tabatinga.

reira é elevada, com alta declividade tanto para a face marinha como para a face
do lago que se forma a retaguarda, sendo continuamente atacada por sistemas de
ondas de grande nível de energia (mais de 2 metros), que após refração na área
marinha próxima, incidem diretamente sobre a feição arenosa barreira.

A porção praial localizada mais a nordeste do arco praial, especialmente a que se
localiza entre uma foz fluvial e o paredão rochoso que separa a enseada de
Massaguaçú do segmento costeiro seguinte, apresenta uma baixa declividade,
embate de sistemas de ondas incidentes bastante amortecidos e períodos de
acresção sedimentar significativos no perfil praial.

Entre os dois extremos, foi encontrada uma área que está sendo, recentemente,
muito afetada por processos erosivos (ponto 19).

A porção mais a norte do setor Tabatinga já apresenta características similares ao
compartimento Tabatinga – Picinguaba com praias de bolso localizadas em baías
e enseadas, com características morfodinâmicas variadas.

As praias destes três setores são bastante ocupadas (exceto as praias oceânicas da
Ilha de São Sebastião, cujo difícil acesso dificulta a ocupação), com relativa esta-
bilidade quanto aos processos deposicionais/ erosivos.
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Figura 10. Compartimento Tabatinga – Picinguaba (Abril, 1997). Este
compartimento é caracterizado pela linha de costa bastante recortada e
pela existência de diversas ilhas.

O terceiro setor é marcado por diferenças na incidência de ondas entre as porções
norte e sul da planície costeira de Caraguatatuba, sendo a deriva predominante-
mente para SW. A porção mais a sul da planície de Caraguatatuba é caracterizada
pelo resguardo da ação de ondas, imposto pela presença da ilha de São Sebastião.
Esta proteção propiciou a formação de uma planície de maré, descrita por Souza
& Furtado (1987). Pouco mais a norte da planície, junto à foz do rio Juqueriquerê,
a praia pode ser descrita como plana, extensa, com características morfodinâmicas
intermediárias, areia muito fina e escura e vegetação de mangue. Este trecho mais
próximo da desembocadura do rio apresenta um processo contínuo de erosão
(ponto 17).

As praias rumo ao norte da planície são também planas e de características
morfodinâmicas intermediárias. Os sedimentos são compostos por areias claras
finas a muito finas e a vegetação de mangue desaparece. As ondas passam a
incidir mais diretamente nestas praias, fazendo com que a deriva litorânea (com
sentido SW) seja mais efetiva neste trecho. As praias podem ser consideradas
relativamente estáveis exceto no trecho entre a desembocadura do rio Santo An-
tônio e a Ponta do Camaroeiro (ponto 18) onde existe um processo natural de
assoreamento, reforçado por obras de engenharia existentes no local (molhes e
espigões) (Farinaccio, 2000).
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 Compartimento Tabatinga - Picinguaba

O litoral deste trecho é bastante recortado, com numerosas ilhas. A área costeira
deste compartimento é bastante comprimida pelas vertentes da Serra do Mar e
esporões que avançam e adentram ao mar (figura 10). As drenagens não são sig-
nificativas neste trecho do litoral paulista. A plataforma continental interna é
mais inclinada que nos demais compartimentos.

Em termos meteorológicos, este compartimento diferencia-se do compartimento
Toque-Toque - Tabatinga pela sua alta média pluviométrica anual, que oscila
entre 2.000 e 2.500 mm. As vertentes da Serra do Mar, pelo efeito orográfico e ao
fato de se posicionarem em direção conflitante com as correntes atmosféricas de
sul e sudeste, recebem nítido aumento de pluviosidade, superiores a 3000 mm.

Devido à geometria desta linha de costa, as praias estão recuadas em baías e
enseadas, e apresentam características morfodinâmicas e sedimentológicas di-
versas, em função do grau de exposição aos trens de ondas incidentes. As praias
são menos sujeitas à ação de deriva litorânea sendo a remobilização dos sedi-
mentos feita por dinâmica onshore - offshore e correntes locais (Ponçano et al. In:
IPT, 1994). Entretanto, as variações granulométricas e de declividades e ainda a
migração de fozes de rios e a curvatura da maioria das praias indiquem tendência
de deriva rumo SW-NE. Uma visualização generalizada da ocorrência de proces-
sos erosivos/ acrescionais fica muito prejudicada, porém monitoramentos
topográficos efetuados na praia de Itamambuca por Barros (1997) e Hurtado et
al. (2002) mostraram que, nesta praia, por exemplo, existe a tendência de
ciclicidade entre os processos erosivos e deposicionais além de forte ação da
dinâmica onshore - offshore. Esta tendência foi encontrada também no
monitoramento efetuado por Barros (1997) nas praias da Fazenda e Puruba.

Detalhamento dos pontos de instabilidade encontrados

Ao longo de todo o litoral paulista foram detectados alguns pontos localizados (e
não grandes extensões praiais, como existem em outros estados brasileiros) de
instabilidade no processo sedimentar. Em geral, estes desequilíbrios estão liga-
dos ou a obstáculos naturais que barram a deriva costeira de sedimentos ou então
(mais comumente) a obras realizadas ou nas praias ou nos rios maiores que desá-
guam nas mesmas.

  Ponto 1. Desembocadura do Canal de Ararapira

O canal de Ararapira é um dos canais pertencentes ao sistema Iguape – Cananéia
que separa a Ilha do Cardoso do continente na porção sul do litoral paulista. Este
canal é separado do mar aberto por um esporão arenoso (conhecido localmente
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Figura 11.  Instabilidade
no processo sedimentar
verificado na Barra de
Ararapira (Tessler &
Mahiques, 1993).

como Praia de Ararapira) de cerca de 18 km de comprimento, direção N450, anco-
rado na ilha do Cardoso (Tessler & Mahiques, 1993).

Os trabalhos de Tessler (1988), Tessler & Mahiques (1993) e Mihály (1997) apon-
taram para esta região, a ocorrência do crescimento da praia de Ararapira rumo
SW. Este indicador geomorfológico poderia aludir a hipótese que o sentido de
deriva litorânea, nesta região, é rumo SW. Uma análise mais acurada da morfologia
desta desembocadura mostra, entretanto, que esta deriva tem rumo resultante
NE. O sedimento estaria sendo armazenado junto à margem mais a sul da desem-
bocadura, criando nesta um pequeno esporão (figura 11). Este barramento seria
causado pela ação de molhe hidráulico (conforme descrito em Suguio et al., 1985)
criado pela saída do canal de Ararapira, sobretudo em épocas de maior pluviosidade
ou de aprisionamento de água dentro do sistema lagunar (causado, por exemplo,
pela ocorrência de marés meteorológicas). O canal de Ararapira teria um regime
muito similar ao existente no ambiente fluvial sendo, entretanto controlado pela
ação das marés (sobretudo a vazante que tem direção predominante SW). Esta
espécie de regime fluvial cria na porção interna do canal, margens convexas (de
deposição) e côncavas (de erosão). O material sedimentar que seria responsável
pelo aumento do esporão arenoso proviria da margem côncava do canal, sendo
retrabalhado e em seguida depositado ou diretamente nas margens convexas ou
em bancos arenosos associados a estas margens. Esta complexa dinâmica
sedimentar sofre ainda a ação de ondas e correntes que por sua vez variam de
acordo com o padrão meteorológico vigente.



318

MOYSÉS GONZALEZ TESSLER   |  SAMARA CAZZOLI Y GOYA  |  PABLO SIERRA YOSHIKAWA  |  SHANTY NAVARRO HURTADO

Figura 12.  Instabilidade
na morfologia das
extremidades das ilhas do
Cardoso e Comprida na
Barra de Cananéia (Tessler
et al., 1990).

 Pontos 2 e 3. Desembocadura da Barra de Cananéia

A barra de Cananéia é a desembocadura do sistema Iguape-Cananéia que separa
as ilhas do Cardoso e Comprida. A ilha do Cardoso neste ponto tem a presença de
afloramento do Embasamento Cristalino e praias de pequena extensão e largura.
Já a Ilha Comprida é a maior ilha marítima do estado de São Paulo, possuindo
cerca de 100km de extensão e largura variável e, ainda, N45º de orientação. Na
barra de Cananéia, o estudo comparativo efetuado por Tessler et al. (1990) mostra
uma tendência muito generalizada de avanço da porção leste da ilha do Cardoso
(ponto 2) e erosão na porção oeste da Ilha Comprida (ponto 3) – figura 12. O
sentido de deriva resultante é para NE, o que faz com que os sedimentos proveni-
entes de sul sejam retidos, pelo mesmo processo de molhe hidráulico verificado
na saída do canal de Ararapira, na ilha do Cardoso. A interação entre variações na
maré (regimes de enchente e vazante) e ação de ondas e correntes litorâneas faz
com que se formem bancos arenosos, que crescem até um limite de agradação
máximo quando os mesmos processos que os formaram, passam a destruí-los. A
corrente litorânea distribui a carga sedimentar (sedimentos erodidos na parte in-
terna do sistema lagunar carreados, sobretudo pelo delta de maré vazante, e
sedimentos erodidos da plataforma interna e dos bancos submersos) ao longo da
praia de Fora, na Ilha Comprida. Levantamentos topográficos efetuados nesta
praia por Geobrás (1966) indicaram alternância de processos erosionais/
deposicionais, ou seja, ação de uma dinâmica onshore – offshore nesta praia com
a eventual formação de bancos submersos na Ponta de Fora (extremo sul da ilha
Comprida) (Tessler, 1988 e IPT et al., 1994), o que difere de Souza (1997) que
aponta um sentido de transporte NE único para toda a Ilha Comprida.

LEVANTAMENTOS 1952, 1962 E 1969 (CTH, 1963) – ESCALA ORIGINAL 1:10.000

LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS:
1954 – ESCALA 1:30.000
1961 – ESCALA 1:35.000
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  Pontos 4 e 5 – Desembocadura da Barra de Icapara (município da Ilha
Comprida)

A barra de Icapara divide as ilhas Comprida e Iguape. A Ilha Comprida é caracte-
rizada neste local por um pontal arenoso em processo de agradação, pelo menos
desde o final do século XIX (ponto 4 – figura 13a). Este crescimento se mantém
no rumo geral da ilha exceto pela extremidade que apresenta uma rotação para
norte. Em contrapartida, a ilha de Iguape apresenta um processo erosivo acentu-
ado (ponto 5 – figura 13b). Ambos os processos ocorrem em situação muito
semelhante àquela que existe na barra de Ararapira (Tessler & Mahiques, 1993).
Segundo estes autores, o que diferencia ambos os canais é justamente a direção
do fluxo de maré vazante que, nesta barra, predomina para o rumo NE (concor-
dando com a direção de crescimento da Ilha Comprida). Geobrás (1966) apontou
crescimento na Ilha Comprida da ordem de 35m/ano e um recuo na Ilha de Iguape
de aproximadamente 32 m/ano. A ação conjunta do deságüe da desembocadura
da barra de Icapara (um molhe hidráulico reforçado pela criação do Valo Grande)
e de ondas incidentes no local barram a tendência regional de transporte sedimentar
para NE e criam bancos arenosos submersos defronte à ilha Comprida e, também,
paralelos à mesma (Tessler & Mahiques, 1993).

Figura 13a. Crescimento da porção nordeste da Ilha
Comprida sobre a Barra de Icapara, mostrando que o
sentido preferencial de deriva sedimentar nesta região
é para NE. Esta tendência vem se mostrando uma
constante ao longo do último século (Tessler &
Mahiques, 1983).

Figura 13b. Recuo da linha de costa na Ilha de
Iguape que ao longo do último século, mostra-se
proporcional ao avanço da ilha Comprida. O molhe
hidráulico da foz do rio Ribeira de Iguape mais o
barramento de sedimentos na Ilha Comprida faz com
que haja um déficit sedimentar neste ponto (Tessler
& Mahiques, 1993).
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Próximo à cidade de Iguape (SP), situa-se o canal artificial do Valo Grande, que
liga a calha original do rio Ribeira de Iguape à região do Mar Pequeno, no litoral
sul paulista. Este canal foi escavado em 1852 com a finalidade de facilitar o trans-
porte da carga e escoamento dos produtos do vale do Ribeira entre o porto do
Ribeira e o porto de Iguape. Sua largura inicial era de 4,40 metros sendo que após
130 anos, esta largura atingia 235 metros e profundidade máxima de 7 metros. O
Rio Ribeira de Iguape adotou o valo como seu leito principal, escavando e carreando
grandes volumes de material em suspensão e sedimentos para o Mar Pequeno,
destruindo, por erosão de suas margens, parte da cidade de Iguape e assoreando
seu porto. Com o Valo Grande aberto, a barra do Ribeira de Iguape evoluía de
maneira não regular, parecendo avançar e retroceder ciclicamente em torno de
uma posição média. O Mar Pequeno encontrava-se bastante assoreado, principal-
mente em frente à Iguape (figura 14), embora este assoreamento fosse mais lento
na década de 60 que no passado, quando se formaram os bancos arenosos.

Figura 14. Após a
abertura do Valo Grande,
houve intenso
assoreamento dos canais
internos do sistema
Cananéia-Iguape, com o
surgimento de ilhas como
as da foto. Estas se
localizam defronte à
cidade de Iguape.

O Valo Grande foi fechado em agosto de 1978 sendo que as águas do rio foram
desviadas para a calha original. Esta situação perdurou até 1983 quando as en-
chentes do Ribeira destruíram as obras de fechamento do Valo Grande. A partir
desta data, o rio Ribeira de Iguape voltou a desaguar diretamente no Mar Pequeno.

  Ponto 6 – Desembocadura do Rio Ribeira de Iguape (município de Iguape)

Mesmo com todas as alterações causadas pela abertura do Valo Grande, a foz do
rio Ribeira de Iguape (ponto 6 – figura 15), que se separa da barra de Icapara por
um pequeno trecho de cordões arenosos, altera a circulação local das correntes
costeiras. A deriva litorânea na Ilha Comprida tem sentido preferencial rumo NE
até a Barra de Icapara. Seria esperado então que na região da foz do Ribeira de
Iguape, esta deriva mantivesse o mesmo rumo, mas a interação da desembocadu-
ra fluvial com o mar causa a causa inversão local de deriva para SW na região
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Figura 15.  Sentido de
deriva preferencial na
região entre a Ilha
Comprida e a foz do Rio
Ribeira de Iguape.

adjacente à foz e também na Praia da Juréia, que se localiza a norte da desembo-
cadura do Ribeira de Iguape (Ponçano, 1976; Tessler, 1988, IPT, 1994).

Os trabalhos efetuados por Geobrás (1966), Tessler (1988) e Tessler & Mahiques
(1993) para esta região, apontaram a existência de um esporão arenoso, que obs-
trui parcialmente a desembocadura do rio, e o cíclico rompimento do mesmo.
Geóbras (op.cit.) acredita que este rompimento estaria relacionado à ação de ma-
rés de sizígia excepcionalmente fortes junto a grandes descargas fluviais e que o
sentido de crescimento deste esporão teria rumo SW, acompanhando a resultante
das correntes costeiras neste ponto do litoral. O sentido de crescimento deste
esporão arenoso é alvo de controvérsias sendo que IPT (1994) acredita não haver
um sentido predominante de crescimento para toda a região adjacente à desem-
bocadura do rio.

Yoshikawa (2001) realizou um estudo de detalhe sobre a morfodinâmica evolutiva
das adjacências do Rio Ribeira de Iguape através da reconstituição da linha de
costa dos anos de 1962, 1981 e 1991. Este autor corrobora o modelo efetuado por
Geobrás (1966), atentando ainda que nas fotografias dos anos de 1962 e 1991, o
esporão arenoso possuía tendência de fechamento em forma de golfo, formato
este explicado pelo represamento de água causado pela passagem de frentes frias
e pela deposição nas margens do rio em condições de pós-frontal.

Souza (1997) aponta que esta região pode ser considerada como passagem de
sedimentos entre a praia da Juréia e a Ilha Comprida, estando sujeita à ação das
desembocaduras do rio Ribeira de Iguape e da Barra de Icapara. A movimentação
de sedimentos, segundo a autora, obedece a pequenas células de deriva com dire-
ção predominante para NE no verão e SW no inverno.
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Ponçano et al. (1995), ao estudar a erosão na porção sudoeste da Praia da Juréia,
afirma que esta foi resultante da retirada de um campo de dunas que representava
uma barreira natural. Este estudo mostra, na barra do Ribeira de Iguape e
adjacências, áreas preferenciais de erosão e deposição (figura 16).

Figura 16. Áreas
preferenciais de
sedimentação na barra do
rio Ribeira de Iguape
(Ponçano et al., 1995).

Convenções
Linha de costa e hidrografia
em 1967
Linha de costa e hidrografia
em 1991

Áreas de deposição

Áreas em erosão

Núcleo urbano de Barra do
Ribeira, 1991

  Ponto 7.  Desembocadura do Rio Una do Prelado – Estação Ecológica da
Juréia (EEJI)

Esta área encontra-se dentro da EEJI que foi criada oficialmente no dia 20 de
janeiro de 1986 e abrange uma área de cerca de 79.270 hectares entre a praia da
Juréia até a desembocadura do rio Guarahú. A EEJI possui a lei n0 6902/81 como
normativa para questões de uso e ocupação de solo. Porém algumas modificações
nas drenagens locais foram efetuadas anteriormente a esta lei, sobretudo no leito
do rio Una, segundo estudo efetuado por Menezes (1994).

O Rio Una do Prelado corresponde à maior rede de drenagem da região da Juréia
e é a mais importante bacia de captação dos diversos rios que descem a vertente
atlântica da Serra do Itatins (figura 17). Percorre aproximadamente 4,4 km, desde
a restinga situada na porção interna da praia da Juréia, circundando o Maciço da
Juréia e, seguindo pela planície, até a sua foz na praia da Barra do Una. Suas
margens são majoritariamente dominadas por mangues. Sua profundidade média
é em torno de 3 metros.

Por volta de 1958, houve a abertura de um canal no baixo curso do rio, (sendo o
velho percurso denominado Volta Morta), com a finalidade de encurtar um per-
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Figura 17.
Desembocadura do rio
Una do Prelado em 1962.
A abertura de um canal
originalmente de 50
metros de largura originou
a Volta Morta (antigo
curso do rio) e a Ilha do
Ameixal, localizadas no
centro desta fotografia
aérea. FO
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curso de cerca de 10 km na navegação. Este canal, que possuía cerca de 50 metros
de largura, cortou um cordão praial, criando uma ilha denominada Ilha do Ameixal.
A abertura deste canal (atualmente com 400 metros de largura) trouxe modifica-
ções para o Rio Una. O novo canal passou a ser o leito preferencial do rio, fazendo
com que houvesse assoreamento de áreas de mangue e da própria barra do rio,
modificando a morfologia do estuário na foz. Por ocasião da maré vazante, o rio
torna-se extremamente raso, impossibilitando a navegação até de pequenos botes.

Menezes (1994) estudou características sedimentológicas e hidrológicas do Rio
Una e afirmou que, na Volta Morta, está havendo a deposição predominante de
silte (ao contrário do restante do leito do rio cujo sedimento predominante é areia
com moda fina a muito fina). Os teores de CaCO3 (de até 17%) e matéria orgânica
(10 a 12%) na Volta Morta são mais altos que no restante do curso do rio, que
apresenta valores de 4% em média para os dois parâmetros. A matéria orgânica
encontrada na Volta Morta é, em geral, depositada “in situ”. Os minerais pesados
encontrados por todo o leito do rio são oriundos da Serra da Juréia, onde nascem
alguns dos afluentes da margem direita do Rio Una.

Menezes (1994) chamou a atenção, ainda, quanto a pouca atuação das correntes
de fundo na remoção dos sedimentos finos, sobretudo na foz do rio. A maré é
bastante atuante no leito do rio por pelo menos 5 km, a partir da foz.
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Figura 18.  Praia adjacente à desembocadura do rio Una que apresentou, em um período de 20
anos, grande processo construtivo (Menezes, 1994). As figuras tracejadas são representativas de
bancos arenosos submersos mapeados pela autora.

  Ponto 8. Praia do Guarahú (Bairro do Guaraú, município de Peruíbe)

A praia do Guarahú localiza-se em uma pequena planície costeira incrustada na
Serra do Itatins, a partir da margem esquerda do rio Guarahú, a maior drenagem
existente desta planície. Na margem direita do rio, já em área pertencente ao EEIJ,
fica a praia do Guarauzinho. Estas praias possuem movimentação de sedimentos
regida principalmente pela ação da dinâmica onshore – offshore (IPT, 1994).

O rio Guarahú é um dos maiores rios da região, com aproximadamente 16 km de
extensão, 65 metros de largura máxima e em média 5 metros de profundidade.
Segundo o informe técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo (São Paulo, 1990 in Menezes, 1994), o vale do rio Guarahú não sofreu
maiores alterações até o ano de 1977 (data do registro pela Prefeitura de Peruíbe
junto ao DAEE), quando houve o início da construção de um enrocamento na foz

Foz do rio Una
em 1966  em 1976  em 1981

A praia da Barra do Una apresenta granulometria de moda areia fina e bem sele-
cionada e ação de deriva litorânea preferencialmente rumo NE.
Morfodinamicamente pode ser classificada como uma praia dissipativa, seguin-
do a classificação de Wright & Short (1983). As modificações impostas ao rio Una
do Prelado estão causando agradação da mesma, fato este observado pelos técni-
cos da EEJI e moradores (figura 18). Estas modificações estão causando ainda
uma pequena inversão no transporte local de sedimentos (rumo SW) na praia que
fica à esquerda do rio.

Menezes (1994) relata que, segundo informações dos moradores locais, a erosão
é acentuada na praia da Juréia onde a destruição do Cemitério do Prelado é uma
das maiores evidências deste processo. A mesma autora, entretanto, aborda que
os moradores locais devem ser conscientizados sobre uma não fixação de mora-
dias e demais serviços em áreas muito próximas ao mar.
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deste rio para a proteção de residências
de veranistas existentes na Praia do
Guarahú. Esta obra, construída em sua
maior parte na década de 80, fixou uma
nova saída para o rio à cerca de 500
metros de sua foz original. Apesar do
embargo da obra ter sido declarado em
1988, conseqüências desta construção
como o assoreamento da foz do rio (que
apresentava, anteriormente, profundida-
de entre 8 a 10 metros), erosão acentuada
da praia do Guarauzinho e o processo de
agradação na praia do Guarahú continu-
am até hoje (figura 19).

Figura 19.  Fotografias aéreas dos anos de 1962
(figura19a) e de 1994 (figura 19b), ambas em
escala original de 1:25.000. A comparação entre
ambas fotografias mostra a erosão na praia situada
à margem direita do rio Guarahú e a acresção
margem esquerda do mesmo. A figura 19c
apresenta um esquema evolutivo desta
desembocadura efetuado por Menezes (1994) nos
anos de 1966, 1973 e 1981. As figuras tracejadas
são representativas de bancos arenosos submersos
mapeados pela autora.
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  Ponto 9. Desembocadura do Rio Peruíbe (Bairro central do Município de
Peruíbe)

O Rio Peruíbe apresenta uma área de aproximadamente 64 km2, sendo predomi-
nantemente um rio de planície. É formado pela junção de dois afluentes principais:
Rio Branco e Rio Preto, sendo este último o seu afluente principal. O Rio Branco
tem pequena extensão (6 km) sendo a sua nascente localizada na Serra do Guarahú.
Já o Rio Preto origina-se na própria planície costeira e, segundo Suguio & Martin
(1978), apresenta águas com alto teor de matéria coloidal e orgânica e contribui-
ção significativa de matéria argilo-orgânica formada em ambiente redutor, como
mangues.

O aporte de águas de preamar faz com esses rios apresentem inversão periódica
de fluxo, adquirindo caráter de canal de maré. Como o regime de maré na região
é do tipo misto, com duas preamares e duas baixa-marés de amplitudes diferentes
a cada 25 horas (dia lunar), fenômenos de entrada volumosa de águas do mar
nesses canais de maré sucedem-se em períodos curtos de cerca de 12 horas. A
julgar pelas medidas de PH das águas fluviais e pela distribuição da vegetação de
mangue, o efeito da entrada de águas salgadas faz-se presente até uma distância
de pelo menos 1,5 km da costa, favorecendo a deposição de siltes e argilas.

Os rios Peruíbe e Preto possuem, em suas margens e meandros abandonados, um
depósito sedimentar popularmente denominado de lama negra (Giannini, 1987).
Este depósito pode ser descrito como sedimentos síltico-argilosos ricos em maté-
ria orgânica. A lama apresenta-se com aspecto gelatinoso, é untuosa ao tato, tem
cor negra azeviche e forte odor sulfídrico quando coletada,  possui restos vege-
tais e eventualmente grânulos de carbonato oriundo de conchas de moluscos.

Atualmente, ambas as margens do rio Peruíbe estão densamente ocupadas, com a
instalação de um porto para pequenos barcos de pesca e presença de obras como
a retificação dos rios Branco e Preto na altura de sua confluência e a construção
de diques laterais para a contenção de inundações. Antes da construção destas
obras, a lama acumulava-se na praia de Peruíbe sob a forma de pelotas de dimen-
sões variadas. Hoje, com a diminuição dos transbordamentos, a lama concentra-se
na planície adjacente ao rio (Giannini, 1987).

Muito raramente, quando ocorrem, simultaneamente, baixa mar e alta precipita-
ção pluviométrica, se formam bolas de lama, com formatos elípticos a esféricos e
diâmetros entre 3 e 12 cm, que chegam a se estender por até 1 km na praia de
Peruíbe rumo nordeste (Giannini, 1987).

A foz do Rio Peruíbe localiza-se na praia de Peruíbe, que é caracterizada por ser
uma praia exposta à ação de ondas, com areia escura e compactada. O sentido de
transporte preferencial dos sedimentos é rumo NE (segundo IPT, 1994), com pre-
domínio de dinâmica onshore – offshore defronte a foz do Rio Peruíbe. Barras
arenosas submersas são frequentemente vistas próximas da foz do rio. A prefei-
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Figura 20a.  Foz do Rio Peruíbe em 1962 (escala 1:25.000). O rio desembocava na praia de
Peruíbe trazendo consigo muito material sedimentar para a linha de costa. Segundo Giannini
(1987), as contribuições de lama negra em forma de pelotas era constante. Os afluentes tinham
curso meandrante na planície costeira.

Figura 20b.  Foz do rio Peruíbe em 1994 (escala 1:25.000). Os afluentes estão canalizados, o
que aumentou a vazão de água sobretudo em época de chuvas. As margens do rio foram
revestidas por gabiões, o que inibiu a formação das pelotas lamosas (Giannini, 1987). A ocupação
acompanhada de desmatamento causou forte assoreamento na foz do rio que hoje permite a
entrada somente de pequenos barcos de pesca.
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tura local costuma também realizar retirada de areia de praia, o que causa uma
situação de déficit de sedimentos.

As obras efetuadas no rio Peruíbe alteraram o transporte de sedimentos e a interação
das águas fluviais e oceânicas (figura 20), modificando assim o balanço sedimentar
local.

Ao longo do trecho praial mais próximo da desembocadura (cerca de 1 km) existe
um evidente avanço do mar sobre construções como arruamentos e pequenos
muros que separam a praia de jardins públicos. Entretanto os arruamentos ataca-
dos estão locados sobre o antigo leito da desembocadura do rio Peruíbe e os
pequenos muros foram construídos em lugar anteriormente ocupados por peque-
nas dunas.

  Ponto 10. Pedra dos Jesuítas (municípios de Itanhaém/ Peruíbe)

A praia de Peruíbe (também localmente conhecida como Praia de Cibratel) esten-
de-se entre a foz do Rio Peruíbe e o Morro do Paranambuco, possuindo extensão
de aproximadamente 20 quilômetros. Pode ser caracterizada como uma praia
dissipativa, larga e composta por areias muito finas e muito bem selecionadas. O
sentido resultante do transporte de sedimentos tem rumo NE (IPT, 1994, Cazzoli y
Goya & Tessler, 2000) embora Araújo (2000) ateste por meio de modelagem nu-
mérica que o sentido resultante de transporte tenha rumo SW.

Aproximadamente no meio desta praia, existe o afloramento de uma laje do
Embasamento cristalino a cerca de 800 metros da linha de costa, conhecida como
Pedra dos Jesuítas. Na praia, defronte a esta ilhota, existe uma drenagem perene
de primeira ordem denominada rio Piaçaguera. Este rio é originado pelo
afloramento do lençol freático entre os cordões arenosos que formam a planície
costeira, cortando terrenos arenosos.

A Pedra dos Jesuítas cria uma zona de proteção do embate de ondas e devido à
baixa energia existente neste ponto, o material sedimentar que aporta na praia
através do rio Piaçaguera se junta ao material sedimentar carreado pela deriva
litorânea, ficando todos retidos. Esta retenção de material acaba por resultar em
uma pequena progradação da praia, sobretudo em períodos de passagem de fren-
te fria, quando a desembocadura do rio migra para leste e cria uma espécie de
molhe hidráulico (Cazzoli y Goya & Tessler, 2000). No predomínio de tempo bom,
a desembocadura tende a voltar-se rumo SW e permite uma atuação (embora
atenuada) das ondas oriundas de NE (figura 21).
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Figura 21e (escala original 1:25.000)

Figura 21a. Foz do Rio Piaçaguera (localizado entre
as cidades de Peruíbe e Itanhaém) em 1962
(Cruzeiro do Sul S.A., escala original 1:25.000). A
presença da Pedra dos Jesuítas (afloramento
rochoso que dista cerca de 800 metros da linha de
costa) causa uma área de sombra e
consequentemente uma área localizada de
deposição de sedimentos. Porém, mesmo sendo área
de acresção, a interação entre ondas e rio desenha
morfologias diferentes na praia como estas, vistas
em 1959 (fig.21b), 1973 (fig 21c), 1986 (fig
21d) e 1994 (fig 21e). As figuras 21 b, 21c e 21d
estão em escala original de 1:10.000 e foram
retiradas de Araújo (2000). A figura 21e
(pertencente ao IGC) está em escala original de
1:25.000.

Figura 21b Figura 21c Figura 21d
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 Ponto 11. Morro do Paranambuco (bairro de Cibratel 1 – Município de
Itanhaém)

A extremidade norte da praia de Peruíbe é marcada por um afloramento rochoso
conhecido localmente como Morro do Paranambuco. Esta praia, neste trecho,
possui também características dissipativas com areias de moda muito fina e grãos
bem selecionados. No sopé do Morro do Paranambuco, existe uma pequena praia
denominada Pocinho do Anchieta, separada da praia de Peruíbe por um pequeno
afloramento rochoso. Diz a história local que esta praia menor foi construída
pelos jesuítas e índios (em data ignorada) a fim de facilitar a pesca local.
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O que se nota, a partir da observação de fotografias aéreas de idades distintas é
um acúmulo de material sedimentar neste trecho praial (figura 22). Este acúmulo
é causado pela interrupção da deriva litorânea rumo NE pelo morro do
Paranambuco. Este mesmo obstáculo natural pode ser responsável também pela
deposição de parte do material do rio Itanhaém que esporadicamente seja carreado
até este ponto. Alguma evidência de processo erosivo neste trecho da praia pode
ser visto em situações de passagem de frentes frontais de grande intensidade,
porém a recuperação do perfil da praia é relativamente rápida. Retirada de areia
de praia pela prefeitura, neste trecho, é bastante rara.

Figura 22. Acúmulo de
material na praia de
Cibratel, próximo ao
Morro do Paranambuco. O
trecho de praia isolado
pelo tômbolo é conhecido
como Poço do Anchieta
que é tido como obra dos
jesuítas  (escala original
1:25.000).

 Ponto 12. Desembocadura do Rio Itanhaém (Bairro central do município de
Itanhaém)

O rio Itanhaém possui a segunda maior bacia hidrográfica do litoral paulista sen-
do formado pela confluência dos rios Branco e Preto. Seu regime hidrológico é
ajustado a pluviosidade local com vazões maiores nos meses de verão (DAEE,
1979). Com exceção do rio Preto, os altos cursos dos rios que formam esta bacia
estão locados nas escarpas da Serra do Mar sendo devidamente controlados pelas
estruturas tectônicas presentes. O poder erosivo destas drenagens, que descem
em declives acentuados, produziu profundos vales em forma de “V” nas escarpas.

O rio Branco, embora possua um trecho de seu curso na planície costeira, possui um
regime torrencial, sobretudo nos meses de verão, quando a pluviosidade causa inun-
dações muito rápidas. O rio chega a subir cerca de 5 metros nestas ocasiões. A partir
de 1930, devido a uma obra de retificação no rio Branco junto ao encontro com o rio
Preto (obra esta chamada localmente de Furo Grande), o escoamento passou a ser
ainda mais rápido das águas fluviais para o oceano. (Araújo Filho, 1950).

O rio Preto é o afluente mais volumoso do rio Itanhaém e pode ser caracterizado
por escoar inteiramente na planície costeira (topografia praticamente plana), possuir
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alto conteúdo de matéria orgânica em suas águas e ser influenciado pelo regime
de marés em grande parte de seu curso. A descrição da matéria orgânica presente
em suas águas é muito similar àquela efetuada para o Rio Preto de Peruíbe.

Estes rios apresentam ainda baixa energia, com águas quase imóveis. Feições
como lagoas-ferradura e meandros abandonados são bastante comuns nestas dre-
nagens (Araújo Filho, 1950). A influência da maré, segundo Araújo Filho (1950)
alcança no máximo 3 km a partir da foz do Rio Itanhaém.

Na foz do Rio Itanhaém, desenvolveram-se áreas de manguezais que favorecem a
deposição de sedimentos finos inorgânicos e matéria orgânica, porém a extensão
destas áreas é inferior àquelas encontradas na desembocadura do Rio Ribeira de
Iguape, Estuário Santista e canal de Bertioga. As figuras 23a, b, c ilustra esta
desembocadura em épocas distintas e as correlaciona com as feições de praia
encontradas.

Segundo Araújo Filho (1950), documentos históricos como é o caso da Planta
Topográfica da Vila de Itanhaém organizada por Benedito Calixto no final do
século XIX, mostram o leito do rio Itanhaém deslocado cerca de 500 metros para
nordeste (junto ao Morro do Convento) – figura 24. Pelo que este autor deixa a
entender, o deslocamento (rápido) do curso do Rio foi motivado pelo início das
obras de aterro da ferrovia Santos – Juquiá.

O sentido preferencial do transporte sedimentar neste trecho da praia é bastante
controverso. Cazzoli y Goya & Tessler (2000) atestam que o sentido preferencial
do transporte sedimentar é rumo NE. Ponçano et al. (1994) afirma que o principal
transportador de sedimentos neste ponto seria a dinâmica onshore – offshore,
minimizando a importância da dinâmica longitudinal. Já Araújo (2000) aponta o
que o sentido principal de transporte de sedimentos longitudinal, neste trecho
litorâneo, seria SW. Neste trabalho, optou-se pelo rumo de transporte NE.

Cazzoli y Goya & Tessler (2000), após monitoramento topográfico mensal de 14
meses, afirmam que a dinâmica vigente na praia, no trecho que dista até 500
metros da foz, é bastante afetado pela dinâmica fluvial do rio Itanhaém. O trecho
mais proximal desta desembocadura (cerca de 100 – 150 metros da mesma) tem
maior inclinação do perfil praial que o restante da praia e acumula sedimentos
(em geral moda areia fina a média) em períodos de passagem de sistemas frontais
e sofre erosão em situação de tempo bom. Os autores concluíram que devido à
intensificação do molhe hidráulico do rio Itanhaém em períodos de passagem de
sistemas frontais, devido à maior pluviosidade, e a refração/ difração das ondas
do quadrante sul no afloramento do Morro do Sapucaitava (afloramento do
Embasamento junto à foz do rio), este trecho ficaria resguardado da ação direta
de ondas e, portanto seria depositário dos sedimentos carreados pelo rio. Este
fato pode ser comprovado por Cazzoli (1997) devido ao aumento da quantidade
do mineral granada, encontrado na praia após a passagem de frentes frias. Este
mineral é facilmente encontrado na Serra do Mar adjacente à bacia do rio Itanhaém.
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Figuras 23b, c. Foz do rio Itanhaém em 1994 (Araújo, 2000) e
em 2002 (site oficial da prefeitura de Itanhaém). Após a
inundação ocorrida em 1973, os depósitos arenosos da margem
direita do rio foram substituídos por arruamentos. O aumento da
ocupação trouxe também canalização de afluentes e
assoreamento da foz. Erosão periódica pode ser vista, sobretudo
no trecho que dista até 1 quilômetro da foz do rio (no detalhe).
Trabalhos de dragagem estão em estudo bem como a construção
de um molhe fixo.

Figura 23a. Foz do Rio Itanhaém em 1950 (site oficial da
prefeitura de Itanhaém). A dinâmica do rio já havia sido
profundamente alterada em 1930, quando houve a ruptura
artificial de um meandro para facilitar a navegação rio acima.
Notar que na margem direita, existia sedimentação de areia. No
detalhe, depósitos eólicos existentes, até a década de 1950, na
região próxima a esta desembocadura (Araújo Filho,1950).
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O trecho situado a aproximadamente 500 metros é ainda mais afetado pela ação
fluvial. Períodos com passagem de sistemas frontais em maior quantidade e in-
tensidade resultam em um perfil de praia erodido (por vezes, completamente).
Ondas oriundas da passagem de frentes frias agem diretamente sob este segmen-
to praial, retirando material e estocando uma parte deste sob a forma de bancos
submersos na antepraia e transportando o restante rumo NE pela ação da deriva
litorânea. Em situação de tempo bom haveria a ação da deriva litorânea, com
rumo SW junto à ação da dinâmica onshore – offshore que recuperariam este
perfil praial.

Todo este trecho tinha, até a década de 1950, depósitos eólicos que atingiam até
10 metros de altura e que foram retirados. Sobre a antiga localização destas, rea-
lizados loteamentos que hoje abrigam arruamentos, jardins e casas. Novamente,
seria errado o uso do termo erosão, apesar dos evidentes “ataques do mar” a estas
estruturas.

 Ponto 13. Plataforma de Pesca Marítima (bairro de Agenor de Campos,
Município de Mongaguá)

A Plataforma Marítima de Pesca foi construída em 1979, com o intuito de fomen-
tar o turismo no município de Mongaguá (figura 25a). A principal atividade realizada
nesta plataforma é pesca amadora. Esta obra tem de o formato da letra T, com
comprimento de 350 metros e largura máxima (no braço maior) de 200 metros.
Sua entrada foi fixada sobre aterros efetuados sobre a face praial (o que retirou
cerca de 30 metros da mesma), adentrando pela zona de arrebentação com pilares
vazados de cerca de 3 metros de altura na linha de costa e aumentando de altura

Figura 24. Planta topográfica da vila de
Itanhaém, organizada por Benedito Calixto,
com base em documentos datados de 1624.
Atualmente, o rio passa a pelo menos, 500
metros desta posição, desaguando no sopé
do Morro do Sapucaitava.
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Figura 25c . Planta da
Plataforma de Pesca
(Farinaccio, 2000).

Farinaccio (2000) realizou um monitoramento topográfico de 13 meses neste
ponto e concluiu que, embora este tipo de estrutura não altere significativamente
a ação da deriva litorânea longitudinal, interfere pontualmente, (ou seja, nos li-
mites da área construída da plataforma) na dinâmica onshore – offshore deste
ponto. A formação e rompimento de bancos arenosos junto aos pilares ao sul do
centro do píer foram as principais alterações vistas. Em épocas de passagem de
frentes frias mais intensas, o barramento de parte do sedimento faz com que haja
o depósito destes sob a forma de bancos de areia submersos.

Ponçano et al. (1994) afirma que a dinâmica onshore – offshore seria a mais efetiva
quanto ao transporte sedimentar enquanto que Araújo (2000) acredita ser SW o
sentido principal de transporte de sedimentos longitudinal. Farinaccio (2000),
entretanto, afirma que o sentido preferencial de transporte de sedimentos é rumo
NE, corroborando os dados obtidos por Tessler (1988) e Cazzoli (1997), obtidos
respectivamente na região de Cananéia e Itanhaém.

 Ponto 14. Desembocadura do Rio Mongaguá (Bairro central do Município
de Mongaguá)

O rio Mongaguá apresenta área de drenagem de cerca de 6,5 km2 e até a metade
da década de 70, tinha sua foz livre na praia que por sua vez se orientava segundo
as condições de ondas e correntes vigentes (Araújo, 2000) - figura 26a.

Sob ação da passagem de sistemas frontais, a foz deslocava-se rumo E/NE e sob
predomínio de tempo bom, esta foz desviava-se rumo SW, onde se mantinha
cerca de 80% do ano, atingindo distância de até 1 quilômetro de sua saída origi-
nal. Esta migração fazia com que muitas vezes, devido à alta energia das ondas
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progressivamente na medida em que se afasta da mesma (Farinnacio, 2000) –
figuras 25b e 25c. Os pilares de sustentação da plataforma são vazados, de forma
que esta obra não seja um obstáculo muito eficiente na retenção de sedimentos.

Figura 25a. Plataforma de Pesca no bairro de Agenor de Campos, município de Mongaguá.
Esta construção foi efetuado na década de 1970, com pilares vazados (detalhes nas figuras
19b e 19c) e trouxe um pequeno avanço da linha de costa devido ao amortecimento da
energia de ondas no pilares.

Figura 25b. Perfil transversal da estrutura do Píer de Pesca
(Farinaccio, 2000).
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incidentes junto à baixa energia fluvial, o rio não conseguisse desaguar e tivesse
sua barra fechada. Obras, como a construção de diques para contenção de migra-
ção e valas de escoamento na praia, eram realizadas periodicamente a fim de
evitar inundações na cidade de Mongaguá.

O transporte sedimentar, nesta área, é muito semelhante àqueles descritos para a
desembocadura do Rio Itanhaém e Plataforma de Pesca.

Com a construção, na metade da década de 1970, de um enrocamento rochoso
que fixa a foz do rio e também de arruamento e jardins em região do antigo leito
fluvial (figura 26b), passou a ocorrer erosão em todo o trecho adjacente (sobretu-
do aquele rumo SW) da desembocadura. Este processo continua a agir até os dias
de hoje, agravado pela prática de retirada de areia de praia efetuada pela prefeitu-
ra ao longo de pelo menos os últimos 20 anos.

Figura 26a. Rio Mongaguá em 1959
(escala 1:25.000 – Araújo, 2000).
Apesar da ocupação já estar avançada
no vale do rio, este ainda possuía
desembocadura livre na praia. Notar
canal aberto na foz do rio
provavelmente para evitar que este
fosse represado pela ação do mar e
causasse alagamentos na região.

Figura 26b (abaixo). Vale do rio
Mongaguá em 1997 (escala 1:10.000
– Araújo, 2000) totalmente
urbanizado com o rio canalizado. A
desembocadura é marcada por um
molhe fixo, que não permite mais a
migração desta.
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Figura 27b. Migração da areia de
praia para as ruas adjacentes à
mesma.

Figura 27a. Ponta do Itaipú,
município de Praia Grande, em 1994
(escala 1:25.000). O sentido de
deriva da Praia Grande tem
resultante NE (Ponçano, 1976 e
Ponçano et al., 1995), embora este
dado seja confrontado por Araújo
(2000). De qualquer modo, o
embasamento cristalino aqui funciona
como uma barreira de represamento
de sedimentos.

  Ponto 15. Ponta do Itaipu (Município de Praia Grande)

A Ponta do Itaipu localiza-se junto ao limite norte da Praia Grande, sendo o divisor
entre a Praia Grande e a Baía de Santos (figura 27a).

A praia adjacente pode ser caracterizada em termos morfodinâmicos como
dissipativa, pois possui larga zona de arrebentação, gradiente suave e moda areia
fina. O sentido de deriva litorânea resultante neste ponto é rumo NE (IPT, 1994),
com processo sedimentar similar ao descrito para a Plataforma de Pesca. A orla
foi, ao longo da década de 1990, recuperada urbanisticamente e em meados de
1994, um emissário submarino foi aqui construído. Esta obra, entretanto, não
interfere na dinâmica sedimentar local, pois está enterrada a cerca de 2 metros da
superfície de fundo da antepraia.

Estudos feitos com base em fotografias aéreas mostram que esta é uma região de
deposição de sedimentos natural, o que pode ser confirmado na figura 27b, onde
vemos que a areia praial invade arruamentos localizados em antiga região de
dunas. O aporte de sedimentos é constante e efetuado pela quebra da deriva
litorânea feita pela Ponta do Itaipú. Apesar da construção de muros e canais de
escoamento de águas pluviais que desencadeiam processos erosivos localizados,
os processos construtivos são ainda mais efetivos.
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Figura 28. Sobreposição de linhas de costa efetuada no
município de São Vicente (escala 1:15.000, Isomapas,
2002 - inédito). A linha laranja representa a linha de
costa em 1962 que em geral é a mais recuada de
todas. A linha azul representa 1977, a rosa representa
1994 e a verde representa 2000. Notar que à
esquerda da Ilha Porchat (ligada ao continente por um
tômbolo artificial) o acúmulo de material é constante.
Isso se deve aos espigões construídos na década de 70
(figura 29). Já à direita da ilha, o acúmulo de
sedimentos a partir de 1962 é evidente, embora
irregular.

O setor que abrange a Praia dos Milionários, trecho praial à direita do tômbolo da
Ilha Porchat, é parte de uma pequena enseada em formato de ferradura, que pos-
sui, hoje, uma linha de costa escalonada devido à presença de pelo menos 4
espigões. Não se encontrou a data exata da construção destes espigões na praia,
porém sabe-se que foram feitos durante a década de 1970. Estes espigões acarre-
taram em agradação da linha de costa e assoreamento da antepraia adjacente a
estas obras.

Farinaccio (2000) realizou um estudo expedito nesta região e constatou que, du-
rante o período de passagem de sistemas frontais, existe o predomínio de erosão,
mas que com o retorno das condições de tempo bom, a reconstrução do perfil
praial é bastante rápida.

  Ponto 16. Praia de Itararé e Milionários (município de São Vicente) e
Emissário Submarino (Praia do José Menino, Santos)

Até hoje, as praias da Baía de Santos não foram estudadas em detalhe, sendo
abordadas somente em trabalhos de cunho regional como Ponçano et al. (1994).
Estes autores, neste trabalho, encontraram pouquíssimas evidências de deriva
longitudinal na dinâmica destas praias e apontaram que a dinâmica onshore –
offshore seria a de maior importância no transporte de sedimentos local. De um
modo geral, estas praias tem larguras variáveis, gradientes suaves, areia moda
fina a muito fina e podem ser classificadas, em termos morfodinâmicos, em
dissipativas a intermediárias.

O Instituto Oceanográfico da USP vêm desenvolvendo um grande projeto na Baía
de Santos e algumas destas lacunas passaram a ser preenchidas através da reali-
zação de mapas de sobreposição de linhas de costa a partir de fotografias aéreas
dos anos 1962, 1981, 1994 e 2000 (figura 28).
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Figura 29. Espigões
construídos ao longo do
município de São Vicente

Na praia de Itararé (entre a ilha Porchat e a Ilha de Urubuqueçá) houve também
agradação da linha de costa apesar da extração de areia de praia feita pela prefei-
tura de São Vicente. Nesta mesma praia, defronte à ilha de Urubuqueçá, nota-se
a construção de um tômbolo rumo a ilha, que também teve adição de material ao
longo dos últimos 40 anos. A agradação deste segmento praial foi reforçada pela
construção do emissário submarino de Santos. O emissário em si não interfere na
sedimentação da linha de costa, porém sua saída na praia é feita através de um
espigão, que acabou por acumular sedimentos na zona de sombra da ilha de
Urubuqueçá. Entre o emissário e o Canal do Porto, a praia manteve-se estável,
sem maiores adições/ perdas de sedimentos, apesar da retirada de areia de praia
feita pela prefeitura e também da ação erosiva dos sete canais de marés planeja-
dos e construídos pelo médico sanitarista e engenheiro Saturnino de Brito, em 1912.

  Ponto 17. Desembocadura do Rio Juqueriquerê (municípios de São Sebastião/
Caraguatatuba)

A bacia do rio Juqueriquerê é a maior drenagem existente no litoral norte paulista.
A bacia, como um todo, apresenta área de 382 km2, comprimento máximo de
escoamento de 50 km, diferenças de desnível de até 1200 metros e declividade
média de cerca de 22 cm/km (que é predominante na maior parte do percurso do
rio) (IPT, 1986).

No seu alto curso, que corresponde à cerca de 30% da bacia hidrográfica, o rio
percorre a zona de encosta da Serra do Mar. Neste trecho, o terreno é abrupto,
com altas declividades, possibilitando um regime torrencial para esta drenagem.
Setenta por cento (70%) da bacia hidrográfica se localiza na planície costeira de
Caraguatatuba, terreno este composto por material sedimentar bastante permeá-
vel, com declividades baixas. Sua foz apresenta uma pequena área de mangue.

Às margens do Rio Juqueriquerê, a planície apresenta aluviões formados, princi-
palmente, por sedimentos de antigos depósitos marinhos retrabalhados pela ação
fluvial. Estes sedimentos são predominantemente arenosos, podendo apresentar
eventuais intercalações de siltes e argilas. As margens dispõem-se em planícies
de inundação e em pequenos terraços elevados em até 5 metros do leito principal
(IPT, 1986).
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Ao longo da calha do Rio Juqueriquerê são depositados sedimentos cuja
granulometria diminui em direção à praia, sendo que IPT (1986) subdividiu o leito
do rio em quatro compartimentos quanto à sedimentação atual na calha. Os auto-
res lembram que estes compartimentos não possuem limites bem definidos, pois
existe a sazonalidade das chuvas e a ação das marés que interferem na vazão
destas drenagens.

O primeiro compartimento abrange o trecho entre o alto curso do Rio Juqueriquerê
até a ponte da rodovia SP-55, onde os sedimentos depositados são fluviais a
partir de processos de transporte e deposição fluviais. São sedimentos arenosos,
relativamente bem selecionados, sem misturas com material argiloso ou siltoso.

O segundo compartimento diz respeito à fase de transição entre as condições
deposicionais fluviais e de ambientes mistos dos mangues (com ação de maré
presente). Os sedimentos arenosos são superpostos por sedimentos finos, com
fragmentos de conchas e altos teores em matéria orgânica e restos vegetais.

O terceiro compartimento, no trecho próximo à foz do rio, apresenta sedimenta-
ção conjunta de material de transporte fluvial e de ação de marés. A deposição se
dá com o encontro das correntes de maré e de drenagem do rio, perdendo-se a
energia de transporte de ambos os processos.

Figura 30a. Foz do rio Juqueriquerê em 1962
(escala 1:25.000).

Figura 30b. Foz do rio Juqueriquerê em 1994
(escala 1:25.000). As modificações feitas no vale
do rio Juqueriquerê modificaram a dinâmica do rio.
Estas mudanças junto àquelas feitas na linha de
costa trouxeram erosão na linha de costa como
aquela vista na figura 30c.

Por fim, o quarto compartimento localiza-
se junto à Barra do rio Juqueriquerê, onde
ocorre lavagem de sedimentos, com remo-
ção das frações mais finas e formação de
bancos de areia, por ação das ondas (figu-
ras 30a, b, c).
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Figura 30c. Erosão na
foz do Juqueriquerê.

Estes últimos dados foram confirmados por Souza
(1990) que descreveu a foz deste rio como rasa e com
a presença de barras arenosas rumo a sul. Estas barras
dariam a esta foz, segundo a autora, a configuração
de um delta, o que sugere interações entre um forte
fluxo fluvial e transportes costeiros de S-N e de N-S.

IPT (1986) afirma que a movimentação dos sedimen-
tos junto à foz do rio depende de um complexo jogo
entre a direção das correntes costeiras, ondas, oscila-
ções da maré e do fluxo do rio. Tais fatores
determinariam a mobilização da barra do rio ao lon-
go do ano.

Souza (1990) descreve aspectos sedimentológicos e morfológicos da desembo-
cadura do Rio Juqueriquerê e adjacências. Em direção à foz do Rio Juqueriquerê
(a partir da cidade de Caraguatatuba), a autora verificou o decréscimo nos valores
de diâmetro médio dos grãos (já constatado por Bigarella et al., 1966 apud Sou-
za, 1990) e do número de classes modais e texturais na praia; o aumento no grau
de seleção e nos teores de CaCO3; e que o transporte do material em suspensão do
Rio Juqueriquerê seguiria rumo Canal de São Sebastião. Ponçano et al. (1994)
afirmam que o rumo preferencial de transporte nesta região é para SW.

Fukumoto (2001) realizou amostragens na antepraia adjacente à foz do rio
Juqueriquerê e na planície de maré de Caraguatatuba no período de novembro/
2000 e agosto/2001. Através de análises de parâmetros granulométricos,
geoquímicos (teores de CaCO3, carbono orgânico, nitrogênio e enxofre totais e
suas razões), físicos (temperatura e salinidade) e geológicos (formas de leito), a
autora afirmou que durante o inverno, a influência marinha na foz do rio
Juqueriquerê é bem mais marcante do que na primavera, onde a sedimentação
continental é dominante.

Junto à foz do rio Juqueriquerê, a praia pode ser descrita como plana, extensa,
com características morfodinâmicas intermediárias, areia micácea muito fina e
escura, e ainda, vegetação de mangue. Neste trecho, existe um processo contí-
nuo de erosão, devido, provavelmente, à intensa ocupação deste trecho costeiro,
com alterações na drenagem natural e aterros.

Furtado (comunicação pessoal), efetuou monitoramentos anuais nesta região ao
longo dos últimos 15 anos e constatou a ocorrência de erosão nesta praia, com o
assoreamento do manguezal e a destruição de diversas casas instaladas neste
local. Porém, este pesquisador acredita que os efeitos erosivos vistos neste ponto
estejam mais correlacionados a todo o processo de ocupação da região ou a uma
alteração na vazão do rio Juqueriquerê que a uma mudança natural brusca na
dinâmica sedimentar.
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 Ponto 18. Ponta do Camaroeiro e Praia do Centro (município de
Caraguatatuba)

A região situada entre a Ponta do Camaroeiro e a desembocadura do rio Santo
Antônio é uma área naturalmente propensa à deposição de sedimentos. A deriva
sedimentar longitudinal tem rumo preferencial para SW e, no contato com esta
ponta, a dinâmica acaba por enfraquecer e depositar sua carga sedimentar neste
segmento costeiro. Esta tendência é reforçada ainda pela presença da desembo-
cadura do Córrego do Ipiranga, que deságua no sopé do Cristalino e auxilia na
retenção do material sedimentar.

Em março de 1967, após chuvas torrenciais e uma seqüência de pequenos abalos
sísmicos na Serra do Mar ocorreu um grande movimento gravitacional de massa
caracterizado por várias ocorrências de fluxo de lama que se concentraram no
vale do Rio Santo Antônio e desaguaram na praia central de Caraguatatuba. Este
evento mostrou-se significativo para a sedimentação neste local. Cruz (1974)
afirmou que, após este evento, aumentou a quantidade de material sedimentar
disponível no balanço sedimentar costeiro e com isso, aumentou também a quan-
tidade de bancos arenosos na área (figuras 31a, b).

Figuras 31a, b. Ponta do Camaroeiro, município de Caraguatatuba respectivamente nos anos de
1962 e 1994 (escala original 1:25.000). A primeira foto mostra uma praia mais larga porém
com menor quantidade de material junto ao Embasamento Cristalino. Já a segunda foto mostra as
obras efetuadas nesta região, o que dá à praia, um aspecto recortado. A largura da praia
diminuiu, porém a quantidade de material retido junto ao Embasamento é bem maior já que a
deriva preferencial nesta região é rumo SW.

C
R

U
ZE

IR
O

 D
O

 S
U

L 
S.

A
.

IG
C1962 1994

Este assoreamento levou a prefeitura, ao longo da década de 1970, a fazer proje-
tos de construção de um atracadouro para os barcos de pesca artesanal e para
isso, construiu o primeiro molhe junto à foz do Córrego do Ipiranga (figura 31c).



342

MOYSÉS GONZALEZ TESSLER   |  SAMARA CAZZOLI Y GOYA  |  PABLO SIERRA YOSHIKAWA  |  SHANTY NAVARRO HURTADO

Figuras 31 c, d. Respectivamente, uma vista geral
da Ponta do Camaroeiro, com destaque para a
grande quantidade de material concentrado no
molhe do rio Ipiranga, e o detalhe de um dos
espigões construídos nesta praia.

Este molhe tem cerca de 150 metros de extensão e foi construído com blocos
rochosos. Os vãos entre estes blocos foram preenchidos com cascalho de rio e
areia grossa (Farinnacio, 2000). Logo se percebeu que, além de acelerar o proces-
so de assoreamento da região do Camaroeiro, iniciou-se um processo erosivo na
praia à direita do molhe. A parte erodida foi aterrada e foram construídos mais
2 molhes (com cerca de 23 metros de extensão – figura 31d) e 1 canal de saída de
águas pluviais (com 57 anos de extensão) que acabou por funcionar como mais
um molhe.

Estas obras fizeram com que a linha de costa entre a Ponta do Camaroeiro e a foz
do rio santo Antônio ficasse com uma geometria escalonada, com deposição de
material na borda à esquerda dos molhes e erosão à direita dos mesmos. Devido
ao mau estado de conservação dos molhes, em maré baixa, já é possível visualizar
que estas obras já não impedem mais a passagem de sedimentos entre os dois
lados dos molhes.

Um último molhe foi construído na desembocadura do rio santo Antônio a fim de
impedir a livre migração de sua desembocadura. Muito do sedimento que é
carreado pela deriva longitudinal é barrado neste ponto. Para evitar o fechamen-
to do rio e para exploração comercial, a prefeitura realiza extrações constantes
destas areias. Cruz et al. (1985) apontaram que as freqüentes alterações vistas na
forma e na posição dos bancos submersos são causadas pela existência dos molhes.

Farinaccio (2000) realizou monitoramento topográfico e fotográfico mensal nes-
ta área e concluiu que a presença dos molhes teve reflexo em toda a Enseada de
Caraguatatuba, pois represaram grande parte do material sedimentar antes dis-
ponível na deriva longitudinal, causando um déficit de sedimentos na porção sul
da Enseada. Os lados direitos dos molhes, submetidos à erosão, já começaram a
ameaçar a avenida a beira mar. Houve várias ocorrências de solapamentos da
Avenida Beira Mar em vários pontos, sobretudo quando há incidência de maré
meteorológica e/ou de ondas mais energéticas de passagem de sistemas frontais.
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 Ponto 19. Praia de Massaguaçu – Caraguatatuba

A praia de Massaguaçú tem apresentado ao longo dos últimos dois anos, período
posterior a execução dos levantamentos que geraram este estudo, uma acelera-
ção das tendências erosivas, em significativos segmentos de seu prisma praial.

A praia caracterizada de maneira geral como uma praia de tombo, de elevado
grau de declividade da face praial, margeada por uma plataforma de baixa
declividade em sua área marinha contígua, perdeu ao longo dos últimos anos
mais do que 30 metros da faixa arenosa, chegando a atingir as bases do aterro
(acostamento) da rodovia Rio – Santos que a margeia (Figuras 32a e 32b). As
causas da amplificação deste processo erosivo ainda não puderam ser determina-
das, não sendo inclusive descartadas as possibilidades de serem devidas a
fenômenos naturais, ou mesmo de indução por atividade humana, seja por retira-
da significativa de areia da região praial ou também pela construção de obras de
saneamento e/ou escoamento pluvial que incidiram diretamente sob o prisma
praial.

Figura 32. Praia de Massaguaçú em 1962 e em 1994. Esta praia, neste período, manteve-se
estável em relação aos processos erosivos. Porém, de uns anos para cá (especialmente no inverno
de 2005), houve uma significativa perda de areia da faixa praial por processos ainda não
totalmente conhecidos.
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CONCLUSÕES

O litoral do Estado de São Paulo, ao contrário de muitos estados brasileiros, não
possui grandes extensões praiais submetidas a processos de erosão e/ou
assoreamento. O que existe são segmentos restritos de linha de costa, submeti-
dos a processos erosivos ou acrescionais, sendo estes, em geral relacionados com
a existência de obstáculos naturais ou construídos, que alteram a dinâmica
sedimentar original.

A dinâmica sedimentar original vigente na orla costeira do estado já é conhecida.
No trecho do litoral centro-sul, entre a Ilha do Cardoso e Bertioga, os perfis de
praia tendem a apresentar erosão durante a passagem de sistemas frontais de
maior intensidade (entre abril a outubro) e entre novembro e abril, estes mesmos
perfis apresentam processos construtivos.

Para uma melhor compreensão dos processos predominantes  faltaria ainda a
realização de estudos mais detalhados em algumas áreas importantes como a Ilha
Comprida, a Enseada de Caraguatatuba, algumas praias insulares da ilha de São
Sebastião, e da área continental no domínio do canal de São Sebastião e a praia
de Massaguaçu, em Caraguatatuba, para que fosse estabelecida uma visão regio-
nal sobre as tendências gerais de erosão e/ou deposição observadas ao longo de
todo o litoral do estado de São Paulo.

As praias menores demandam estudos individualizados a fim de determinar os
processos sedimentares atuantes e a existência de equilíbrio/desequilíbrio
sedimentar nas mesmas.
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