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DIAGNÓSTICO SOBRE OS PROBLEMAS DE EROSÃO COSTEIRA NO 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, LITORAL NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Introdução 

O Município de Itapoá vem enfrentando sérios problemas de erosão costeira nos 

últimos anos, que incluem a deterioração e destruição de propriedades, infra-

estrutura e das próprias praias. 

O objetivo deste laudo é apresentar um diagnóstico dos problemas de erosão 

costeira no Município a partir das pesquisas realizadas nos últimos seis anos pelos 

pesquisadores do Laboratório de Estudos Costeiros - Lecost, da Universidade 

Federal do Paraná. 

As zonas costeiras são áreas de dinâmica natural intensa e complexa e portanto 

susceptível às intervenções humanas. Os problemas de erosão costeira ocorrem 

quando a dinâmica costeira provoca danos aos bens existentes na zona costeira, 

sejam estes propriedades, infra-estrutura ou bens naturais como as praias, 

paisagens e ecossistemas. 

A aceleração e diversificação dos processos de ocupação costeira no Brasil e no 

mundo durante o século XX provocaram o aumento e agravamento dos problemas 

nas zonas costeiras. 

 

A dinâmica costeira 

A dinâmica dos ambientes costeiros é determinada por múltiplos fatores tais como: 

regimes de ondas, marés e correntes litorâneas, oscilações climáticas, variações do 

nível do mar, balanço de sedimentos e arcabouço geológico e geomorfológico. A 

interação destes fatores modificam constantemente a costa. 

As variações na morfologia da costa podem ocorrer em períodos que variam de 

milhares de anos, por exemplo durante uma transgressão marinha, a poucas horas, 

por exemplo durante uma tempestade; existindo também variações sazonais e 
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interanuais. Portanto, estes processos devem ser considerados no planejamento da 

ocupação do uso do solo das zonas costeiras. 

 

A erosão costeira 

A erosão costeira é um processo de perda de sedimentos do sistema costeiro, que 

se traduz no recuo da linha de costa ou, dito de outra forma, no avanço do mar 

sobre o continente. Muitas são as causas da erosão costeira, desde causas globais 

até locais, naturais ou antrópicas. Uma lição dos estudos costeiros é que cada caso 

deve ser estudado detalhadamente para determinar suas causas. 

 

O caso do Município de Itapoá 

Os pesquisadores do Lecost vêm realizando pesquisas ao longo da costa de Itapoá 

desde agosto de 1996. Os estudos vêm sendo feitos a partir do monitoramento 

semestral de perfis praiais distribuídos ao longo da costa desde o balneário Barra do 

Saí até o balneário Figueira do Pontal, sendo que o último levantamento foi realizado 

em outubro de 2002 (Figura 1). Além do monitoramento de perfis praiais também 

foram realizadas comparações de fotografias aéreas de diversas datas no intuito de 

detectar variações da costa entre 1957 e 1995. Também são realizados estudos 

comparativos com a costa paranaense, que vem sendo estudada pelos 

pesquisadores do Lecost desde os anos 70 e cujas características são semelhantes 

às de Itapoá. 
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Figura 1: Mapa de localização dos perfis monitorados entre agosto de 1996 e outubro de 

2002. 

 

Características da costa  

O litoral do Município de Itapoá se insere num setor da Costa Sudeste brasileira que 

se estende desde Barra Velha, ao sul, até a Barra do Ribeira, ao norte, 
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caracterizado por extensas planícies costeiras quaternárias e grandes complexos 

estuarinos, tais como os das baías de São Francisco, Guaratuba, Paranaguá e 

Cananéia-Iguape (Figura 2). 

 

Figura 2: Imagem Landsat de parte da Costa Sudeste brasileira caracterizado por extensas 

planícies costeiras e grandes complexos estuarinos. 
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A costa de Itapoá apresenta forma retilínea, com orientação aproximadamente norte-

sul, até a desembocadura da Baía de São Francisco, onde a direção muda para 

nordeste-sudoeste. Na região atuam dois sistemas preferenciais de ondas 

proveniente de ENE e SSE/SE, que geram correntes de deriva litorânea tanto para 

sul como para norte, sendo que as correntes para norte são predominantes no 

transporte de sedimentos. As marés na região são do tipo micromaré, com 

amplitudes em torno de 1,5 m. 

A dinâmica da costa de Itapoá também é fortemente influenciada pela 

desembocadura da Baía de São Francisco. Em frente a esta desembocadura 

ocorrem feições submersas que foram interpretadas com um delta de maré vazante 

(Souza & Angulo 2002) (Figura 3). 

 

Figura 3: Detalhe da carta náutica nº 1830 da Baía de São Francisco do Sul (DHN 1979). O 

contorno do delta de maré vazante esta delimitado aproximadamente pela isóbata de 5 m. 
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Com base nos processos que definem sua dinâmica as praias do litoral de Itapoá 

podem ser classificadas como: (a) estuarinas; (b) oceânicas ou de mar aberto e (c) 

associadas à desembocaduras de estuários (Figura 4). 

Em geral as praias são ambientes dominados por ondas e pelas correntes geradas 

por estas. Porém, as praias próximas às desembocaduras estuarinas também são 

influenciadas pelas correntes de maré e pelos deltas de maré vazante associados a 

elas. 

 

Figura 4: Tipos de praias do litoral de Itapoá: (1) praias estuarinas; (2) praias oceânicas ou 

de mar aberto; (3) praias de desembocadura; (4) lobo frontal do delta de maré vazante; (5) 

barra marginal do canal principal de vazante do delta. 
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O problema de erosão costeira 

Os resultados dos estudos realizados ao longo da costa de Itapoá nos últimos seis 

anos permitiu subdividir as praias oceânicas e as associadas à desembocadura em 

três setores com diferentes tipos de variação na morfologia da costa. Um ao norte, 

localizado entre as desembocaduras dos rios Saí-Guaçu e Saí-Mirim, outro na parte 

central entre a desembocadura do Rio Saí-Mirim e o Córrego das Palmeiras, e um 

terceiro na parte sul, entre o Córrego das Palmeiras e o balneário Figueira do Pontal 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Vista aérea de parte da planície costeira de Itapoá: (A) setor norte; (B) setor 

central; (C) setor sul (Souza 1999).  
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Setor Norte 

No setor norte, compreendido entre as desembocaduras dos rios Saí-Guaçu e Saí-

Mirim, foram observadas variações na morfologia da costa associadas a migração 

da desembocadura do Rio Saí-Mirim (Figura 6). 

 
Figura 6: Configuração da costa na área de influência da desembocadura do Rio Saí-Mirim 

entre os anos de 1957 e 1995 (Souza 1999) 

 

A desembocadura do Rio Saí-Mirim migra continuamente para o norte devido ao 

efeito da deriva litorânea predominante, formando um esporão que separa o rio do 

mar. Em alguns períodos a desembocadura do Rio Saí-Mirim alcançou a 

desembocadura do Rio Saí Guaçu. A progressiva migração da desembocadura para 

o norte torna o estuário mais longo, diminuindo o gradiente e a velocidade do fluxo 

fluvial e das correntes de maré, propiciando a ruptura do esporão em períodos de 

alta descarga do rio. Este processo pode ser provocado também pela abertura 

artificial do esporão. Após a ruptura do esporão a desembocadura inicia novamente 

sua migração para o norte, num novo ciclo (Figura 6). 
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Setor Central 

No setor central, entre a desembocadura do Rio Saí-Mirim e o Córrego das 

Palmeiras, que compreende praias de mar aberto sem influência direta da 

desembocadura da Baía de São Francisco, as variações da linha de costa entre 

1957 e 1995 foram inferiores a 10 m. 

Já, o monitoramento dos perfis praiais (Perfis 1 ao 6 Figura 1) entre 1996 e 2002 

indicou recuo médio da linha de costa de 10,91 m no período, correspondente a uma 

taxa de 1,78 m/ano. Nos perfis foi verificado déficit médio de 15,16 m3 de areia por 

metro linear de praia. Considerando que o comprimento da costa entre a Barra do 

Saí e o Córrego das Palmeiras é de aproximadamente 12,4 Km, pode-se estimar um 

déficit de areia no período em torno de 200.000 m3 ao longo da costa, o que 

corresponde a uma perda de 30.600 m3 de areia por ano (Tabelas 1 e 2 anexo). 

Em alguns locais a erosão destruiu a faixa de dunas existente e parte das 

propriedades, atingindo em muitos casos as residências (Figura 7). 

  

  

Figura 7: Exemplo de erosão verificada entre agosto de 1996 e setembro de 1997 na costa 

de mar aberto no Município de Itapoá, correspondente ao Perfil 5 do monitoramento de 

praias (para localização ver figura 1). Em agosto de 1996 o limite da propriedade estava a 
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24 m da linha de costa e a residência a 40 m da mesma linha. Já, em setembro de 1997 a 

linha de costa estava recuada em relação à parte frontal da residência. 

 

Setor sul 

No setor sul, que corresponde as praias com influência direta das desembocadura 

da Baía de São Francisco e do delta de maré vazante associado, compreendido 

entre o Córrego das Palmeiras e o balneário Pontal da Figueira, verificaram-se 

grandes mudanças na morfologia da costa. 

Comparando as fotografias aéreas de 1957 e 1978 verificou-se que, próximo ao 

Pontal da Figueira a linha de costa se deslocou em direção ao mar em torno de 

200 m, que resultou num acréscimo de área emersa de aproximadamente 15 ha. 

Entre 1978 e 1995 verificou-se intensa erosão, principalmente ao norte do pontal, 

onde a linha de costa recuou cerca de 250 m, resultando numa perda de área 

emersa em torno de 38 ha (Figura 8). 

 

Figura 8: Variações da linha de costa no setor sul da costa de Itapoá, próximo ao Pontal da 

Figueira. (1) linha de costa em 1957; (2) linha de costa em 1978; (3) linha de costa em 1995. 
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Os perfis praiais monitorados neste setor (Perfis 7 e 8, figura 1) entre 1996 e 2002 

apresentaram recuo médio da linha de costa de 21,96 m, equivalente a uma taxa de 

recuo de 3,58 m/ano. Considerando-se um comprimento da costa de 3,6 km pode-se 

estimar uma perda de areia de mais de 400.000 m3 no período, o que equivale a 

uma taxa de 67.700 m3 por ano (Tabela 1 e 2 anexo). 

Praias associadas às desembocaduras estuarinas neste setor da costa brasileira 

são muito instáveis, podendo apresentar variações da linha de costa da ordem de 

centenas a milhares de metros (Angulo 1993). 

As variações na morfologia da costa verificadas neste setor foram relacionadas 

principalmente as mudanças naturais na configuração das barras e canais do delta 

de maré vazante, que ocorre associado à desembocadura da baía (Souza & Angulo 

2002). 

Em alguns locais deste setor da costa a erosão destruiu a faixa de dunas frontais, 

infraestrutura e propriedades (Figura 9). Enrocamentos realizados na tentativa de 

conter a erosão e proteger os imóveis, embora tenham impedido o recuo da linha de 

costa em frente as propriedades, provocaram perda do volume de areia da praia 

(Figura 10). 
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Figura 9: Exemplo de erosão verificada entre agosto de 1996 e maio de 2002 na costa com 

influência direta do delta de maré associado a desembocadura da Baía de São Francisco no 

Município de Itapoá, correspondente ao Perfil 8 do monitoramento de praias (para 

localização ver figura 1). Em agosto de 1996 existiam dunas frontais entre a linha de costa e 

a propriedade. Em maio de 2001 o mar já tinha alcançado a residência e em maio de 2002 a 

residência estava completamente destruída. Entre agosto de 1996 e outubro de 2002 a linha 

de costa recuou quase 28 m. 

  

  

Figura 10: Exemplo de erosão verificada entre fevereiro de 1997 e maio de 2002 na costa 

com influência direta do delta de maré associado a desembocadura da Baía de São 

Francisco no Município de Itapoá, correspondente ao Perfil 7 do monitoramento de praias 
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(para localização ver figura 1). Em fevereiro de 1997 existia uma faixa de dunas frontais 

entre a linha de costa e as propriedades e a praia não apresentava sinais de erosão. Em 

fevereiro de 1998 as dunas estavam parcialmente erodidas e a praia apresentava sinais de 

erosão. Posteriormente foi construído um enrocamento para conter o avanço do mar. Em 

março de 2000 o mar tinha avançado além do enrocamento nas áreas vizinhas. Entre março 

de 2000 e maio de 2002 o enrocamento provocou perda do volume da praia de 66,7 m3 por 

metro linear de praia, equivalente a uma taxa de 31 m3 por ano. 

 

As causas da erosão 

No decorrer dos estudos diversas hipóteses foram levantadas na tentativa de 

explicar as causas do intenso processo erosivo que vem ocorrendo nas praias do 

Município de Itapoá. 

As variações verificadas entre 1957 e 1995, nas praias sob influência das 

desembocaduras foram atribuídas as mudanças na morfologia do delta de maré 

vazante associado à desembocadura. 

Já, o monitoramento dos perfis praiais evidenciou intensa erosão em toda a costa no 

período entre agosto de 1996 e outubro de 2002.  

A primeira hipótese levantada foi relacionada a ocorrência de fenômenos interanuais 

tipo El Niño/La Niña, que correspondem a variações na temperatura superficial das 

águas do Oceano Pacífico Sul, e que afetam o planeta como um todo. Estes 

fenômenos alteram o padrão climático e com isto alteram o padrão de circulação das 

correntes oceânicas e o clima de ondas. 

Esta hipótese foi aventada devido ao intenso processo erosivo observado entre 1997 

e 1998, quando a taxa média de recuo da linha de costa foi de 5,8 m/ano e o déficit 

de areia foi de 42,2 m3 por metro linear de praia, equivalente a aproximadamente 

675.000 m3 ao longo de 16 km de costa. Neste período a ocorrência de um intenso 

fenômeno El Niño teria propiciado o aumento das ondas erosivas de sul e sudeste 

(Souza & Angulo 2002). Porém, a recuperação do volume praial durante o período 

subseqüente, onde havia registro de ocorrência do fenômeno La Niña, foi muito 

menor que o volume perdido durante o El Niño, sendo que o balanço final entre 
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agosto de 1996 e março de 2002 evidenciou déficit de areia de 570.000 m3 e taxa 

média de recuo da linha de costa de 2,27 m. No monitoramento subseqüente dos 

perfis praiais observou-se continuidade do processo erosivo tanto nas praias sob 

influência direta do delta como nas praias sem influência direta.  

Estas perdas significativas do volume praial não podem ser explicadas apenas pelas 

variações naturais decorrentes das mudanças na morfologia do delta ou provocadas 

por fenômenos tipo El Niño/La Niña.  

A principal hipótese aventada é que o déficit está sendo causado pelas dragagens 

do canal de acesso ao Porto de São Francisco, localizado ao sul do Município. 

Parte do canal dragado situa-se no lobo frontal do delta de maré vazante, onde as 

profundidades naturais, antes da dragagem, eram de 3 a 6 m (DHN 1979) (Figura 3). 

No final da década de 80 o canal foi aprofundado, e atualmente tem calado de 11 m 

(DHN 1994, APSFS 2002) (Figura 11) 

 

Figura 11: Batimetria na desembocadura da Baía de São Francisco e canal de acesso ao 

Porto de São Francisco do Sul (DHN 1979, 1994). 
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Os deltas de maré vazante constituem sistemas de ligação entre as praias de ambos 

os lados do complexo estuarino, com as quais possuem constantes trocas de 

sedimentos. Os bancos de areia que formam o lobo frontal do delta, constitui-se em 

áreas rasas que provocam a arrebentação das ondas e propiciam o transporte de 

areia através do lobo frontal (Angulo et al. 2002). 

Como no litoral de Itapoá atuam dois sistemas preferenciais de ondas proveniente 

de ENE e SSE/SE, as trocas de sedimentos entre as praias e o delta ocorrem tanto 

para Norte como para o Sul, porém com predomínio do transporte para Norte. 

Na região de Itapoá não há dados sobre o volume de areia transportado pela deriva 

litorânea. Porém, no litoral paranaense a deriva litorânea longitudinal foi estimada 

em 2 a 3 milhões de m3 por ano (Gobbi 1997). 

O canal de acesso ao Porto de São Francisco do Sul, escavado no lobo frontal do 

delta constituiu-se numa armadilha para os sedimentos transportados pelas 

correntes de deriva litorânea. Os sedimentos que caem no canal podem assorear o 

mesmo ou serem transportados pelas correntes de maré vazante para áreas mais 

profundas, causando a diminuição do volume do delta e consequentemente erosão 

das praias e da planície costeira situadas a norte (Angulo & Souza 2003). 

Comparando-se os valores do déficit de areia verificado entre os anos de 1996 e 

2002, que é de 650.000 m3 e da taxa média anual que é de 100.000 m3, com o 

volume estimado de 350.000 m3 que será dragado pelo porto durante o mês de 

dezembro de 2002 para manter a profundidade do canal (informações obtidas junto 

a Empresa Dragaport), observa-se que os valores são da mesma magnitude. Isto 

sugere que o canal intercepta um volume significativo dos sedimentos transportados 

pela da deriva litorânea, suficiente para explicar as perdas observada nas praias do 

Município de Itapoá. 
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Tentativas de controle do problema erosivo 

A erosão na costa do Município de Itapoá tem causado diversos problemas para a 

população, destruindo infra-estrutura e propriedades.  

Diversas tentativas de conter a erosão foram e estão sendo realizadas por 

particulares ou pela Prefeitura. Os particulares, na tentativa de proteger as suas 

propriedades, têm optado por enrocamentos, soleiras em gabião, muros verticais e 

aterros (Figura 12). A prefeitura realizou enrocamentos e a colocação de material 

obtido na limpeza de terrenos para construção, que consiste em sedimentos 

arenosos e material vegetal (Figura 13). 

 

Figura 12: Enrocamento construído por moradores na tentativa de proteger suas 

residências. 
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Figura 13: Entulho composto por areia e restos vegetais colocados pela Prefeitura na 

tentativa de conter a erosão. 

Estes tipos de obras, embora possam conter o recuo da linha de costa e proteger as 

propriedades, por um certo período, têm a desvantagem de acelerar a erosão da 

praia e transferir o problema para os setores adjacentes a elas. Medições do volume 

praial nos perfis onde foram implantados enrocamentos evidenciaram erosão na 

parte superior e média da praia.  
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