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RESUMO

A erosão praial é um dos principais problemas ambientais das regiões costeiras,
trazendo inúmeras consequências a ambientes naturais. Os processos de erosão e
acresção praial são resultados de um conjunto de interações geológicas com
processos oceânicos e atmosféricos, fazendo com que a linha de costa possa
avançar/recuar ao longo do tempo. O presente trabalho tem por objetivo analisar o
impacto do clima de ondas nos processos erosivos ocorridos no município de Vera
Cruz – BA com base na análise temporal de dados de vento e ondas para a
identificação dos processos morfodinâmicos responsáveis pelos eventos erosivos
que ocorrem na região. Os resultados revelaram que as principais ocorrências de
erosão na costa leste do município estão associados a eventos sazonais que
ocorrem no período de outono-inverno associados a frentes frias combinadas e/ou
marés de sizígia que favorecem o aumento do nível médio do mar e,
consequentemente, a altura das ondas na região, possibilitando um alto potencial
destrutivo. A maior parte dos eventos extremos foi observada nas estações de
outono e inverno, apresentando as maiores frequências de ocorrências nos meses
de março, maio e junho. O conjunto de fatores antrópicos como uso e ocupação do
solo e construção de infraestrutura, combinado com fatores atmosféricos e
oceanográficos, são os principais fatores para os eventos erosivos observados. De
maneira geral, a região costeira do município de Vera Cruz encontra-se em
equilíbrio, apresentando mudanças de curto a médio prazo devido a mudanças
sazonais na ação das ondas (direção e intensidade) associadas, principalmente, ao
regime de ventos nos diferentes períodos do ano.

Palavras-chave: Erosão praial, ondas, Vera Cruz.

ABSTRACT

Beach erosion is one of the main environmental problems in coastal regions,
bringing numerous consequences to natural environments. The erosion and beach
accretion processes are the result of a set of geological interactions with oceanic
and atmospheric processes, making the coastline able to advance / retreat over time.
The present work aims to analyze the impact of the wave climate on the erosive
processes that occurred in the municipality of Vera Cruz - BA based on the temporal
analysis of wind and wave data to identify the morphodynamic processes
responsible for the erosive events that occur in the region. The results revealed that
the main occurrences of erosion on the east coast of the municipality are associated
with seasonal events that occur in the autumn-winter period associated with
combined cold fronts and /or spring tides that favor the increase in the average sea
level and, consequently, the height of the waves in the region, enabling a high
destructive potential. Most of the extreme events were observed in the autumn and
winter seasons, presenting the highest frequency of occurrences in the months of
March, May and June. The set of anthropic factors such as land use and occupation
and infrastructure construction, combined with atmospheric and oceanographic
factors, are the main factors for the observed erosive events. In general, the coastal
region of the municipality of Vera Cruz is in balance, showing changes from short to
medium term due to seasonal changes in the action of the waves (direction and
intensity) associated, mainly, with the wind regime in the different periods of the year.
year.
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1 INTRODUÇÃO

A zona costeira (ZC) é descrita como a região de encontro e interação entre
o continente e o oceano. Estes ambientes extremamente dinâmicos são
influenciados por processos oceânicos, atmosféricos e continentais que interagem
entre si e alteram suas características em diversas escalas espaciais e temporais.
Neste ambiente existem diversos tipos de ecossistemas como manguezais,
estuários, praias arenosas, falésias e dunas, que muitas vezes tem sua estabilidade
ameaçada por intervenções humanas ou causas naturais associadas a mudanças
climáticas (TESSLER e GOYA, 2005). Devido a sua importância socioeconômica e
usos múltiplos a gestão das áreas costeiras representa um enorme desafio para os
governantes. O que implica no surgimento de diversos conflitos e posteriormente
impactos socioeconômicos, culturais e ambientais (CAVALCANTE e ALOUFA,
2018).
O processo de ocupação populacional no Brasil iniciou no século XVI, com a
colonização de suas margens pelos portugueses e posteriormente para o interior do
território. Durante esta etapa de ocupação, praticamente todos os ciclos
econômicos do pau Brasil até o pré-sal estão diretamente ligados a ambientes
costeiros. Com a intensificação do processo de industrialização e a chegada das
multinacionais na década de 1950, houve o aumento da ocupação urbana e o início
dos conflitos na ZC (POLETTE e LINS-DE-BARRO, 2012). Associado a isto, veio a
pressão antrópica e econômica pela apropriação dos recursos e ambientes naturais.
Os primeiros processos formadores da linha de costa ocorreram durante todo
o período Cenozoico, através do processo de denudação e da tectônica que
determinavam as dimensões da plataforma e o fornecimento de sedimentos (INMAN
e NORDSTROM, 1971; DAVIE, 1980). Durante o período Quaternário, os ciclos de
Milankovich promoveram a interação entre a geologia e o clima (COWELL e THOM,
1997), causando o ajuste isostático, onde ocorreram dois ciclos transgressivos e
regressivos de oscilações relativas do nível do mar que modelaram à costa. Estas
variações tem efeito sobre a dinâmica sedimentar atual, regida pelo clima de ondas
e o regime de maré (TESSLER e GOYA, 2005). Os processos dominantes em curta
escala de tempo são fundamentalmente oceânicos e atmosféricos, embora as
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importâncias das variações interanuais e interdecadais como El Niño estejam se
tornando cada vez mais evidentes (DESER e WALLACE, 1987).
Segundo Tessler e Goya (2005), a herança geológica, o modelo Quaternário
e a ação da dinâmica sedimentar contribuem em diferentes escalas espaciais e
temporais para a formação da linha de costa. As áreas costeiras são consideradas
sistemas morfodinâmicos complexos com múltiplos processos atuantes, que se
comportam de diferentes maneiras, de acordo com a escala espaço-temporal.
Parâmetros geológicos e oceanográficos como tipo e disponibilidade de
sedimentos, variação do nível do mar, regime de ondas, correntes e marés alteram
substancialmente as regiões costeiras (CARTER e WOODROFFE, 1997). A
frequente ação do mar nestas regiões costeiras faz com que a linha de costa esteja
em constante alteração devido a processos morfodinâmicos como erosão,
transporte e deposição de sedimentos.
O clima de ondas atuante na região praial é o principal mecanismo
transformador dos processos costeiros a curto e médio prazo, sendo responsável
pelo transporte de sedimentos nos sentidos zonal e meridional à linha de costa
(MUEHE, 1998). As correntes costeiras transportam os sedimentos suspensos pela
ação das ondas, sob influência da deriva litorânea, que está condicionada ao
sentido do vento local.
As ondas são originadas através da ação do vento na superfície do oceano
e são formadas pela transferência de momento, podendo viajar milhares de
quilômetros até atingirem a costa e dissiparem sua energia. Durante o processo de
quebra das ondas, parte da energia dissipada é distribuída a partir do fluxo
longitudinal e transversal de água e sedimentos, com um intenso movimento
rotacional da água que provoca a formação de vórtices que suspendem e
transportam os sedimentos (OLIVEIRA, 2015). Somado a isto, as marés também
causam variações na linha de costa através do transporte de sedimentos pelas
correntes de marés, especialmente em locais onde a variação da maré é expressiva
(TESSLER e GOYA, 2005).
Eventos de ressaca (storm surges) também podem alterar a morfologia
costeira a curto prazo, devido as trocas transversais de sedimento. Estes eventos
são originados através da ocorrência simultânea de uma maré astronômica e uma
maré meteorológica associada a sistemas de baixa pressão, acompanhados ou não
de frente frias. Durante estes eventos, a zona costeira fica exposta às mudanças
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morfológicas anômalas, que em grande parte dos casos resultam no recuo da linha
de costa (NEVEZ e MUEHE,2008) que pode retornar a sua posição original caso
ocorram condições que favoreçam a acresção de sedimentos na região estudada.
Os processos de erosão e acresção praial são resultados de um conjunto de
interações geológicas com processos oceânicos e atmosféricos, fazendo com que
a linha de costa possa avançar/recuar ou permanecer em equilíbrio. Ambos os
processos são resultados do padrão de dispersão e distribuição de sedimentos.
Quando esse balanço de sedimento é positivo (os ganhos excedem as perdas)
temos a progradação ou avanço da linha de costa mar adentro, enquanto para um
balanço negativo temos o processo de erosão, onde a linha de costa tende a recuar
em direção ao continente. O processo de equilíbrio é atingido quando não há perdas
nem ganhos de sedimentos durante as variações temporais.
A erosão praial é um dos principais problemas ambientais da ZC, trazendo
inúmeras consequências aos ambientes naturais. Apesar de ser um processo
natural, acarreta a mudança na linha de costa e causa um déficit sedimentar
fundamental para contenção das ondas. Ao longo do litoral brasileiro existem
inúmeros registros de regiões praiais com processos erosivos. Onde grande parte
destes processos são resultado do conflito entre as áreas antrópicas, fenômenos
naturais que regem a morfodinâmica local e o aporte sedimentar (MUEHE, 2006).
Este processo pode ser agravado por obras de engenharias como estabilização de
canais de maré, canais de acesso e estruturas de abrigos a terminais marítimos e
construção de espigões (NEVES e MUEHE, 2008).
Além dos processos dinâmicos que atuam na linha de costa, a zona costeira
esta suscetível às atividades antrópicas, capazes de gerar um alto impacto ao meio
físico e muitas vezes sobrepor a ação dos agentes naturais, ameaçando a
estabilidade do ecossistema (TESSLER e GOYA, 2005). As intervenções mais
frequentes ao longo do litoral estão associadas à construção de infraestrutura
urbana, como residências, ruas, calçadas em regiões sob ação das ondas de
tempestades, deixando-as expostos durantes esses períodos. A ocupação urbana
não acompanha o processo natural morfodinâmico, acarretando na aceleração de
processos erosivos ou acrecivos ao longo da costa. O impacto mais visível na costa
brasileira é a construção de estruturas urbanas rígidas que alteram a dinâmica
sedimentar (TESSLER e GOYA, 2005).
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No estado da Bahia, parte da linha de costa encontra-se em equilíbrio
apresentando apenas modificações sazonais em decorrência de eventos extremos,
causando na maioria dos casos processos erosivos. Estes processos, quando
ocorrem em longos períodos, estão associados a dinâmica sedimentar de
desembocaduras fluviais, sob influência direta de ondas e marés. Além disso,
algumas interferências antrópicas como: retenção de areia por instalações
portuárias provocam uma tendência de um balanço negativo de sedimentos a longo
prazo em trechos de falésias (MUEHE, D.C.E.H. et al).
No município de Salvador, Medeiros (2005) e Bittencourt et al. (2008)
identificaram através de registro de jornais a ocorrência de 31 eventos severos de
erosão ao longo da orla no período de 1965-2006 (41 anos). Estes eventos
causaram diversos estragos, com prejuízos econômicos como a destruição de
ciclovias, de barracas de praia e parte do calçadão da orla. Dutra (2008) verificou
que 65% da orla oceânica de Salvador já passaram ou está passando por episódios
de erosão costeira. A ocorrência destes eventos é relacionada principalmente a
ventos associados a passagem de sistemas frontais, associadas à maré
meteorológica e transporte de Ekman causados por ventos predominantes dos
quadrantes sul e sudeste.
Nascimento (2012) realizou estudos em torno do comportamento da linha de
costa na região da Ilha de Itaparica nos últimos 50 anos, analisando a sua
sensibilidade ao processo erosivo. A maior parte do trecho apresentava-se em
equilíbrio, 24% em progradação e somente 17% da linha de costa encontrava-se
em erosão. As variações sofridas na morfologia de costa estão associadas a um
somatório de fatores como: padrões de incidência de ondas, diferenças na
morfologia dos recifes de corais de franja, atenuação das correntes de maré,
dinâmica do delta de maré vazante e processos antrópicos, que em conjunto
determinam seu comportamento. Desta forma, a linha de costa ao longo do tempo
é modelada pela forma como as ondas atingem a costa e pela distribuição de
energia ao longo do tempo.
Desta forma, podemos afirmar que a determinação da linha de costa e seu
comportamento migratório ao longo do tempo são de extrema importância, tanto
para os projetos de engenharia como de gerenciamento costeiro. Visto, o presente
trabalho tem por objetivo analisar e caracterizar, com base em dados de
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sensoriamento remoto, quais os principais processos responsáveis pelo
comportamento da linha de costa na margem leste do município de Vera Cruz (BA).
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 LOCALIZAÇÃO

O município de Vera Cruz está localizado na metade centro-sul da Ilha de
Itaparica, banhado pela Baia de Todos os Santos (BTS), localizando-se a uma
latitude 12º 57' 32" Sul e a uma longitude 38º 36' 16” Oeste, conforme a Figura 1. A
Ilha de Itaparica é uma das maiores ilhas marítimas do país, abrangendo cerca de
239 km2, com aproximadamente 104 km de costa e contra costa. Além de ser a
maior entre as 56 ilhas presentes na BTS, esta é dividida em dois municípios: Vera
Cruz e Itaparica.
Figura 1 - Localização da área de estudo do município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica – BA.

Fonte: Autoria própria.

2.2 ASPECTOS METEO-OCEANOGRÁFICOS
2.2.1 Clima
A costa leste do Nordeste brasileiro apresenta um clima tropical úmido típicos
da região equatorial, além de apresentar um marcante ciclo sazonal devido às
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distribuições

médias

anuais

de

temperatura,

precipitação

e

evaporação

(NASCIMENTO, 2012; 1931-1990/INMET).). As médias anuais de temperatura,
precipitação e evaporação correspondem a de 25,2 °C, 2.100 mm e 1.002 mm
(INMET)). Devido a maior incidência solar no hemisfério Sul durante os meses de
janeiro, fevereiro e março ocorrem as máximas de temperatura (~ 30 °C) na BTS,
já as temperaturas mínimas (~ 21 °C) ocorrem entre os meses de julho, agosto e
setembro e estão associadas a entradas de frentes subtropicais provenientes da
região sul e da baixa incidência solar (LESSA et al., 2009; NASCIMENTO,2012).
A variação sazonal da umidade está associada a precipitação. Segundo
Lessa et al. (2009), a precipitação média é de 2.100 mm, sendo a maior parte da
precipitação anual (40%) produzida durante o outono nos meses de abril, maio e
junho (>300 mm) e podem estar associadas a fenômenos de diversas escalas
temporais que atingem a costa do Nordeste como a convergência de ar úmido dos
ventos alísios de leste e a propagação de sistemas frontais de sul ou seus vestígios.
Nos outros meses do ano a precipitação é bem menor com valores maiores que 120
mm/mês. O período mais seco corresponde janeiro e setembro quando a
propagação de frentes frias é inibida pela intensificação da Alta Subtropical do
Atlântico Sul e à presença de vórtices ciclônicos de altos níveis da troposfera
(VCAN) caracterizando uma baixa precipitação. Consequentemente o mês com
maior evaporação (95 mm) corresponde a janeiro, devido à maior incidência solar e
a menor precipitação além da maior umidade (LESSA et al., 2009; TANAJURA &
SILVA, 2010).

2.2.2 Ventos

O litoral baiano está localizado dentro do cinturão dos ventos alísios do
Atlântico Sul (NE-E-SE) associado a célula de alta pressão que ocorre na região
(SERVAIN et al. 1996; LESSA et al., 2009; BITTENCOURT et al., 2000). Esta célula
de alta pressão é o principal centro de circulação atmosférica ao longo do oceano
Atlântico Sul. Em escala global, a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) é um sistema
semi-permanente, entretanto sazonalmente ela apresenta um deslocamento zonal

que impacta diretamente no regime de ventos na costa nordeste do Brasil
(BITTENCOURT et al., 2000). A formação desses ventos é controlada pelas massas
de ar geradas pela célula de circulação de alta pressão do Atlântico Sul (ASAS) e
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pelos

avanços

sazonais

da

Frente

Polar

Atlântica

(BIGARELL,1972;

BITTENCOURT et al. 2018).
Este padrão de circulação permite que o litoral baiano seja alcançado por
ventos provenientes de leste e nordeste no período de primavera-verão e por ventos
de sudeste e leste no período outono-inverno (BITTENCOURT et al., 2000). Os
ventos provenientes de sudeste são gerados durante o período de outono-inverno
em virtude da passagem de sistemas frontais na costa sul e sudeste brasileira.
Estes sistemas sinóticos costumam desencadear frentes subtropicais que chegam
ao litoral da Bahia, predominantemente nos períodos mais frios do hemisfério sul.
Mesmo com a baixa frequência, os ventos de sudeste são os mais fortes, atingindo
uma velocidade média de 5 m/s (Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN,
1976). Durante os meses de primavera-verão, a célula de alta pressão do Atlântico
Sul passa a ter maior influência sobre o regime de ventos e tem sua direção
predominante de leste e nordeste (DOMINGUEZ, 1984; BITTENCOURT et al. 2018)
(Figura 2).

Figura 2 - Rosa do vento para o período de 2001 a 2017 obtidos para a estação de superfície
automática do INMET de Salvador.

Fonte: Nervino (2018).

2.2.3 Circulação Oceânica no Atlântico Sul
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A circulação oceânica de larga escala do Atlântico Sul é influenciada pelo
giro subtropical anticiclônico do hemisfério sul. Esse giro acompanha a Alta
Subtropical do Atlântico Sul e é limitado meridionalmente na parte inferior pela
corrente do Atlântico Sul e pela Corrente Sul Equatorial no seu limite superior
(STRAMMA & ENGLAND,1999).
A camada superficial mais importante que flui ao longo da costa brasileira é
a corrente de contorno oeste conhecida como Corrente do Brasil (CB). Esta corrente
é proveniente da Corrente Sul Equatorial (CSE) que ao se aproximar da costa
brasileira se bifurca originando a Corrente do Brasil (CB) a 10°S fluindo para sul.
Bordejando o continente sul-americano até 35 – 40°S, onde se encontra com a
corrente das Malvinas na região de gradiente termohalino denominada Confluência
Brasil–Malvinas (CBM). Ao se afastar da costa na região de confluência, essa
corrente passa a ser chamada de Corrente do Atlântico Sul e flui para leste até
próximo ao continente africano até a Corrente de Benguela, que fecha o giro
subtropical do Atlântico Sul junto a linha do Equador (Figura 3). A CSE também se
bifurca originando a Corrente Norte do Brasil (CNB) fluindo para noroeste ao longo
da costa brasileira (PETERSON & STRAMMA, 1991; SILVEIRA, 2000; CIRANO et
al, 2006).
Figura 3 - Representação esquemática do Giro Subtropical do Atlântico Sul.

Fonte: Peterson & Stramma (1991).
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As correntes de contorno oeste geralmente são caracterizadas por fluxos
intenso, estreitos e bem definidos, porém diferentemente do que ocorre com a
Corrente do Golfo (CG) a CB é considerada relativamente fraca (SILVEIRA, 2000).
No que se refere a estrutura da termohalina das correntes que bordejam o litoral da
Bahia, é possível identificar um fluxo associado a um movimento de duas massas
de água, sendo elas: a quente e salina Água Tropical (AT), que flui para sudoeste
nos primeiros 200 metros da camada superficial com temperaturas maiores que
20°C e salinidade maiores que 36,40 e a fria Água do Atlântico Sul (ACAS) que flui
para sul ao longo da camada inferior (200 – 500m) e apresenta temperaturas
menores que 20°C e salinidade inferior a 36,40 (CASTRO & MIRANDA, 1998). A
massa de água localizada abaixo da ACAS é a Água Intermediária Antártica (AIA)
que se move na direção do Equador ao norte de 25°S, fluindo para o sul em 28°S,
esta apresenta temperaturas em torno de 3° – 6°C e 34,2 – 34,6 para a salinidade
(MULLER et al., 1998 CIRANO et al, 2006). A Água Profunda do Atlântico Norte
(APAN), se situada logo abaixo da AIA sendoparte integrante da circulação
termohalina e flui para sul ao longo do contorno oeste até cerca de 32°S, sendo
assim caracterizada por temperatura entre 3º – 4 ºC e salinidade entre 34,6 – 35
(CIRANO et al, 2006).
A circulação na plataforma é fortemente influenciada pelo padrão sazonal
dos ventos que atingem à costa. Durante os meses de primavera –verão as
correntes médias superficiais paralelas a costa é para sudoeste, acompanhando os
ventos de leste/nordeste, enquanto nos meses de inverno é para norte/noroeste
(AMORIM et al., 2013; BRANDÃO, 2019). Segundo Castro e Miranda (1998), na
maioria do ano o fluxo de água na plataforma continental leste do Nordeste do Brasil
é direcionado para sudoeste, com exceção dos meses de junho, julho e agosto onde
os ventos de sudeste se tornam mais intensos.

2.2.4 Clima de Ondas e Marés

O padrão de ondas na costa é modulado pelo padrão de ventos incidentes
na região. Durante o período de março a setembro, as ondas predominantes são de
leste e nordeste, apresentando uma altura média de 1 m e velocidade de 5 cm/s.
No período de abril a agosto, predominam os setores de sul-sudeste e sudeste, com
ondas atingindo alturas em torno de 1,5 metros e velocidades superiores a 10 cm.s-
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(BITTENCOURT et al., 2005). Esse clima de ondas pode ser alterado por

processos atmosféricos, por exemplo, El Niño, que pode causar a interrupção da
ação dos ventos de SSE nessa região (NASCIMENTO, 2012).
O regime de marés para a área de estudo é considerado semidiurno
apresentando ciclos alternados de vazante e enchente ao longo de um período de
24 horas (NASCIMENTO, 2012). Dutra (2008) observou no que se refere a costa
atlântica de Salvador uma altura média de 2,5 m com as marés de sizígia enquanto
Cirano e Lessa (2007) verificaram que a mesma varia de 1,86 a 2,94m para a Baia
de Todos os Santos. Ainda de acordo com estes autores a circulação oceânica na
BTS e nas suas áreas adjacentes sofrem variações sazonais, apresentando assim
dois padrões distintos: uma corrente para sudoeste (SW) na estação seca e uma
corrente para nordeste (NE) durante a estação chuvosa.
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3 OBJETIVOS
3.1 GERAL
Avaliar a influência do clima de ondas nos processos erosivos na costa leste
do município de Vera Cruz (BA) através dos dados da Rede Ondas, durante o
período de 2015 a 2018.

3.2 ESPECÍFICOS
I.

Identificar os locais de ocorrência de eventos erosivos na costa leste

de Vera Cruz (BA) durante o período de 2015 a 2018;
II.

Caracterizar o regime local de ventos e o clima de ondas atuante na

região, observando os padrões de associados as estruturas coralíneas;
III.

Avaliar os períodos de maior incidência de ondas e correlacioná-los

aos processos erosivos da linha de costa.
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4 METODOLOGIA
4.1 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA LINHA DE COSTA
Nascimento (2012) analisou o comportamento da linha de costa ao longo de
50 anos da região da Ilha de Itaparica - BA e identificou cinco trechos que
apresentam tendência a erosão. Destes, 17% da linha de costa da Ilha de Itaparica
foi caracterizada como sob influência de processos erosivos, enquanto que 24%
apresentaram progradação e 59% da linha de costa esteve sob equilíbrio. Com base
nos dados deste autor, os trechos com erosão da linha de costa estão apresentados
na Tabela 1 e na Figura 4.
Tabela 1 - Áreas sob ação de processos erosivos na ilha de Itaparica.
TRECHO

LOCALIZAÇÃO

1

Extremidade do esporão arenoso de Caixa-Pregos

2

Entre a localidade de Berlinque e Aratuba

3

Entre Barra Grande e a praia do Club Med

4

Entre a Ponta da Penha e a localidade de Mar Grande

5

Próximo a praia do Buraco do Boi
Fonte: Adaptado de Nascimento, 2012.

O trabalho executado por Nascimento (2012) foi fundamental para o
desenvolvimento das análises deste trabalho, uma vez que a identificação das
regiões sob ação erosiva reduziu o tempo de análise espacial e com isso foi possível
aprofundar no impacto das componentes oceanográficas e meteorológicas sobre
estas áreas. Visto isto, os trechos considerados neste trabalho como tendo erosão
da linha de costa foram aqueles identificados por Nascimento (2012), conforme a
Figura 4. Para estas áreas foi realizado um levantamento bibliográfico com registros
de eventos erosivos ocorridos na região de Vera Cruz, seja por meio de artigos
científicos ou reportagens no formato digital.
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Figura 4 - Análise do comportamento da linha de costa nos últimos 50 anos para a região oceânica
da Ilha de Itaparica.

Fonte: Nascimento (2012).

Com base nos levantamentos bibliográficos realizados, foi possível observar
que os eventos erosivos encontrados correspondem, predominantemente, ao
período de janeiro 2015 a dezembro de 2018. As reportagens encontradas também
foram de suma importância, pois documentam e possibilitam a obtenção da data em
que ocorreram os eventos erosivos, a localização e a possibilidade de prejuízos
econômicos. Com base nas informações obtidas, foi possível correlacionar os dados
oceanográficos e meteorológicos e, consequentemente, melhor compreender como
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as condições ambientais influenciaram a ocorrências dos incidentes citados
anteriormente.

4.2 ONDAS
Os dados de ondas utilizados neste trabalho foram obtidos através do portal
Rede Ondas (https://redeondas.furg.br/pt/), disponibilizados de forma aberta e
gratuita. Foram utilizados dados de uma série temporal de quatro anos (2015 a
2018) das variáveis altura (Hs), período de pico (Tp) e direção (Dp) das ondas. Estes
dados foram coletados através de um Accoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
Work Horse Sentinel de 600 kHz, com medidor de onda direcional - Waves Array
acoplado, da marca Teledyne RD Instruments. O equipamento está fundeado a 5
km da costa de Praia do Forte (BA), a uma profundidade de 32 metros, onde são
realizadas medições no intervalo de 3 horas a uma frequência de 2 Hz.
O processamento dos dados foi feito através planilhas digitas no software
Excel, onde foram confeccionados os gráficos da série temporal completa das
variáveis altura, período de pico e direção de ondas. A série passou por um
processamento inicial de controle de qualidade dos dados de forma estatística para
a eliminação dos dados espúrios, após o processamento os resultados foram
separados de acordo com as quatro estações do ano: verão, outono, inverno e
primavera. O objetivo da separação sazonal é caracterizar os dados de direção de
corrente e altura de onda de acordo com o padrão médio das estações do ano.
Posteriormente, foram gerados os gráficos de distribuição de frequência para os
parâmetros de altura e período de pico. Também foram gerados, através de rotinas
pré-desenvolvidas no software Matlab 2013, os diagramas de rosa dos ventos para
análise dos campos de ondas para cada estação do ano.
A densidade média da energia total (𝐸𝑇 ) para ondas de gravidade é expressa
pela equação abaixo:
𝐸𝑇 = 𝐸𝐶 + 𝐸𝑃 =

1
2

𝜌 𝑔 𝑎2 (Nm.m-2)

(01)

sendo 𝐸𝐶 a energia cinética (Nm.m-2), 𝐸𝑃 a energia potencial (Nm.m-2), 𝜌 a
densidade da água do mar, g a gravidade e a é considerado a amplitude (m).
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A taxa de energia propagada por unidade de comprimento da crista através
de um plano vertical perpendicular a direção de propagação da onda é denominada
fluxo médio de energia (P) obtido através da equação:
𝑃 = 𝐸𝑇 . 𝐶𝑔

(02)
𝑔𝑇

Sabendo que a velocidade de propagação é dada por 𝐶𝑔 = 4𝜋 . Assim, o fluxo
médio (P) para ondas monocromáticas é calculado por:
1

𝑃 = 32𝜋 𝜌𝑔²𝐻²𝑇

(03)

O fluxo de energia para um mar real, modelado através de um processo
aleatório e resultado da sobreposição de componentes monocromáticas é calculado
através da equação:
𝑃=

𝜌𝑔²
4𝜋

2𝜋 ∞
𝑆 (𝑓, 𝜃)𝑓 −1
0

∬0

𝑑𝑓𝑑𝜃

(04)

onde 𝑆 (𝑓, 𝜃) é a distribuição de densidade de energia em termos de frequência e
direção.
Os parâmetros estatísticos mais utilizados são a altura significativa (Hs) e o período
médio de energia (Te). Esses parâmetros foram utilizados para calcular os valores
de energia potencial das ondas na região de Vera Cruz para as quatro estações do
ano. A equação 05, expressa em potência por unidade de comprimento da crista
(ASSIS, 2010; NUNES, 2018) e descrita abaixo:
𝜌𝑔²

𝑃 = 64𝜋 𝐻𝑠2 𝑇𝑒 = 0,4906 𝐻𝑠2 𝑇𝑒 (Kw.m-1)

(05)

4.3 INTENSIDADE POTENCIAL DA DERIVA LITORÂNEA

A dispersão de sedimentos na linha de costa é determinada pela intensidade
e distribuição da energia de ondas e sua interação com o fundo marinho. Com o
objetivo de compreender a dinâmica do transporte na costa leste do município de
Vera Cruz (BA), foram escolhidos seis pontos representativos de cada trecho de
erosão da linha descrito por Nascimento (2012). Desta forma, para cada trecho de
praia onde foram identificados processos erosivos

retirou-se um ponto
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representativo. Para estas áreas, calculou-se a intensidade potencial da deriva
litorânea, através do método descrito por Bittencourt et al. (2000, 2002, 2003).
Assim, a intensidade foi determinada a partir da Equação 06:
𝑋 = sin 𝛼 . cos 𝛼 . 𝐻2

(06)

onde α é o ângulo formando entre a frente de onda e a linha de costa, e H é a altura
da onda ao longo da linha de costa (BITTENCOURT et al. 2005).
O ângulo α das ondas que incidem na costa foi estimado a partir da interação
entre o ângulo da linha de costa e o ângulo das ondas mais frequentes que incidem
na região (água profunda). O valor obtido foi multiplicado pela porcentagem da
frequência anual da direção do vento para as diferentes das frentes-de-onda. Por
fim, para obter a intensidade potencial da deriva litorânea efetiva foi realizada a
subtração da deriva potencial secundária da dominante, ou seja, quando em
sentidos opostos.
Para a análise da direção da ondulação incidente na costa assim como o
sentido do transporte de sedimento na região de estudo foram confeccionados dois
mapas: outono-inverno e primavera-verão. Ambos foram mapeados utilizando o
ambiente SIG QuantumGIS (versão 3.12.1) utilizando como base o Google Earth.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 EVENTOS EROSIVOS
A constante alteração da linha de costa não pode ser compreendida se
considerada de forma isolada. Os agentes oceanográficos e meteorológicos são
importantes condicionantes das modificações na morfologia da linha de costa, além
de serem uma resposta direta às condições atmosféricas dominantes em
determinado período de tempo. Os fatores atmosféricos representam uma maior
influência para os períodos de curto e médio prazo, o que posteriormente interfere
no clima de ondas e consequentemente nas correntes costeiras. É importante
mensurar que as ondas possuem um papel relevante na hidrodinâmica, atuando
como processo motriz para a erosão costeira e outros processos morfodinâmicos
(SANTOS, 2010).
Segundo o estudo realizado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e pelo
Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - Universidade
Federal de Santa Catarina (2012), o município de Vera Cruz registrou três grandes
ocorrências de eventos erosivos nos anos de 2010, 2011 e 2012. Nestes eventos
houve o recuo da linha de costa e a derrubada de construções urbanas. Para este
estudo, os eventos foram distribuídos ao longo do primeiro semestre, sendo o mês
de maio o que apresentou a maior frequência de eventos erosivos, por fim, os
meses de junho, agosto e setembro registraram apenas um evento erosivo cada
mês.
As diferentes estações do ano apresentam características atmosféricas
específicas que geram respostas imediatas no padrão das ondas e correntes
costeiras assim como no seu transporte sedimentar (CARVALHO, 2002). Sendo
assim, é possível notar a influência sazonal, uma vez que estes eventos se
encontram no período de outono e inverno que é quando ocorre o avanço das
frentes frias sobre a costa ocasionando fortes ventos proveniente do quadrante sulsudeste. A intensificação destes ventos provoca alterações tanto nas ondas
inicialmente geradas em alto mar, como nas correntes costeiras, causando uma
triplicação nas velocidades destas correntes (HUBERTZ,1986). Durante grandes
tempestades pode haver modificações significativas no perfil praial que começam a
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ocorrer poucas horas após o início da tempestade como mostrado por Davis & Fox
(1972).
Através da busca da ocorrência de eventos erosivos em referências
bibliográficas e reportagens na internet, foram identificados cinco eventos erosivos
entre os anos de 2015 a 2018. Os eventos erosivos registrados por meio dessas
fontes ocorreram em: 05/2015, 06/2017, 09/2018 e 08/2019 (Tabela 2). Todos os
eventos erosivos causaram prejuízos econômicos como a destruição parcial da
linha de costa, barracas de praia e casas.

Tabela 2 - Eventos erosivos no município de Vera Cruz - BA.
EVENTOS EROSIVOS

PREJUÍZOS

1

31/05/2015

Destruição da estrutura de imóveis, bem como afastamento
de moradores e veranistas

2

28/06/2017

Destruição do cais

3

07/05/2018

Destruição de barracas de praia e construções antigas

4

14/09/2018

Destruição de casas

5

05/08/2019

Destruição de casas

Os dados de direção e altura de onda registrados e previstos para o dia dos
eventos erosivos são apresentados na Tabela 3. As alturas de ondas previstas
variam entre 1,70 m e 2,00 m, já as alturas de ondas observadas variam entre 1,48
m e 2,30 m. A direção predominante foi leste-sudeste (ESE), incidindo na costa no
período em que ocorreram os eventos erosivos mais frequentes (outono-inverno).
Em síntese, os resultados encontrados se assemelham aos descritos anteriormente
por Dutra (2008) e Bittencourt et al. (1997) para as praias e orla de Salvador.

Tabela 3 - Dados de altura prevista/observada e direção de onda, registrados pela Marinha do
Brasil para a região de Salvador para os dias de eventos erosivos.
DATA DO EVENTO

ALTURA PREVISTA

ALTURA OBSERVADA

DIREÇÃO

31/05/2015

2,20

-

-

28/06/2017

2,20

2,30

122°

07/05/2018

1,70

1,95

117º

14/09/2018

2,00

1,48

119°

20

06/08/2019

2,00

-

-

Fonte: Autoria própria.

5.2 ONDAS
Dentre os processos naturais, as ondas são formadas pela ação dos ventos
que transferem energia da atmosfera de forma direta para a superfície oceânica
(CHRISTOFOLETTI, 1980). Estas ondas juntamente com as marés e as correntes
litorâneas regem o padrão de circulação local na plataforma continental brasileira.
O litoral do estado da Bahia está condicionado ao predomínio de ondas do tipo sea,
que atingem a costa da região na maior parte do ano, resultando dos ventos de leste
e pelos avanços de frentes sobre a região (DAVIES, 1972; NIMER, 1986). A
definição deste clima de ondas nos permite a identificação da variação dos níveis
de energia ao longo do ano, assim como seu poder modificador na linha de costa.
Os resultados dos dados de ondas das séries temporais dos parâmetros da
altura significativa, período de pico e a direção das ondas são mostrados na Figura
5, estes dados mostram uma oscilação sazonal da altura e do perido das ondas mas
não da direção. Durante o período analisado a altura significativa, o período de pico
e a direção das ondas oscilaram entre 0,47-4,04 m, 2,9-18,1 s e nordeste a oestenoroeste 37-288 graus, respectivamente, sendo assim é possível observar que os
maiores períodos estão associados as maiores alturas de onda e vice versa.
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Figura 5 - Série temporal dos parâmetros de onda para os anos de 2015 a 2018. A) Altura, B)
Período e C) Direção.

Fonte: Autoria própria.

A climatologia da direção de ondas para a costa leste do município de Vera
Cruz, ao longo de quatro anos analisados, é apresentada nas Figuras 6 e 7, sob a
forma de médias sazonais. De modo geral ocorrem ondas provenientes do
quadrante leste-sul ao longo do ano. É possível observar que as variações de altura
e período estão concentradas nas direções de sul-sudeste (S) a leste-nordeste
(ENE) (160-67,5 graus).
Através da análise da Figura 6, para o período de outono-inverno, podemos
observar que ouve uma predominância de ondas vindas das direções leste-sudeste
(ESE) e sudeste (SE). Observa-se que quanto mais ao sul da ilha de Itaparica, a
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frequência de ondas que incidem nas praias diminui, devido a mudança na posição
da linha de costa. Nestas duas estações, a altura, o período de pico e as direções
mais frequentes são entre 1,5 m e 2 m, 9 s e 12 s e leste-sudeste e sul. Durante o
outono a direção predominante é dos quadrantes leste e sul-sudeste, com altura
significativa variando entre 1 e 2m, com alguns eventos de sudeste capazes de
gerar um aumento entre 1,5 m e 3m. Os ventos nesta época do ano ainda estão sob
influência do giro subtropical do Atlântico Sul, com o surgimento esporádico de
frentes subtropicais do quadrante sul, que aumentam a altura significativa e geram
um período superior a 10 segundos (Figura 6b).
Segundo Inocentinne et al. (1999), por a região Nordeste estar localizada em
sua grande maioria dentro do cinturão dos ventos alísios é caracterizada ainda por
uma alta frequência de ventos com velocidades mínimas de 5m/s, sendo essa a
velocidade mínima necessária para gerar ondas capazes de produzir modificações
na linha de costa (DAVIES,1972). Além disto, a região possui outro elemento
gerador de ondas que são os avanços das frente subtropicais durantes este período.
Os sistemas frontais estão associados ao aumento das chuvas, através do contraste
térmico entre as massas de ar, e a transferências de massas de ar úmidas vindas
do oceano durante os meses de outono-inverno, desde o litoral da Bahia até o Rio
Grande do Norte (KOUSKY, 1979). Andrade (2005) observou que estes sistemas
apresentam maiores frequências no inverno totalizando aproximadamente 10
ocorrências, 8 para primavera e outono e apenas 4 ocorrências para o verão.
No inverno, a passagem destes sistemas frontais na costa sul e sudeste
brasileira, intensifica os ventos do quadrante sudeste, conforme mostrado na Figura
6d. De acordo com Dominguez et al. (1992) e Martin et al. (1992) a passagem sobre
o oceano destes sistemas frontais provenientes de S-SO durante o outono-inverno,
são responsáveis por ventos de leste e sudeste durante este mesmo período. A
posição geográfica do litoral leste da ilha de Itaparica favorece a entrada de ondas
desta direção, que devido a sua alta amplitude e longos períodos, acabam tendo
um maior potencial de impacto junto a costa. Durante os meses de inverno é
possível encontrar as maiores alturas de ondas na região, chegando à 4,04 metros.
Os ventos provenientes de sul e sudeste atuam de maneiras distintas:
podendo empilhar a água contra a linha de costa devido principalmente ao
transporte de Ekman (DUTRA, 2008). Segundo a teoria de Ekman o balanço entre
a tensão de cisalhamento do vento e a aceleração de Coriolis resulta em um
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transporte de água perpendicular a direção média do vento (TOMCZACK &
GODFREY, 2001) sobre a plataforma continental, este transporte resultante de um

volume de água é direcionado a 90° esquerda (hemisfério sul) do vento incidente
sobre a coluna d’água. Ainda segundo Dutra (2008), o acúmulo de água em direção
a costa para a região de Salvador, foi quantificado em 87% de todos os eventos
analisados no período de outono e inverno, se destacando como uma forçante
imprescindível na sobrelevação do nível médio do mar.
Figura 6 - Rosa de onda da altura significativa e do período de pico para o período de outono e
inverno. A e B) Altura significativa e período de pico para o outono e C e D) Altura significativa e
período de pico para o inverno.

Fonte: Autoria própria.

No período de primavera-verão podemos observar a predominância de
ondas vindas das direções leste-sudeste (ESE) e sudeste (SE). Neste período a
altura, período de pico e direção mais frequentes foram entre 1,5 e 2 m, 9 e 12 s e
120 a 150 graus. Durante o período de primavera e, especialmente no verão, o
centro da Alta Subtropical do Atlântico Sul está mais próximo da África, causando a
intensificação dos ventos do quadrante nordeste na costa leste brasileira (Degola,
2013). Segundo Andrade (2005), durante o verão o deslocamento dos sistemas
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frontais é desviado para o oceano ao atingir as regiões sul e sudeste do país,
diminuindo assim a frequência de frente frias em latitudes baixas. Em virtude disto,
as maiores ocorrências de ondas neste período, na região de estudo, são do
quadrante leste. Durante a primavera ocorre a predominância da altura das ondas
entre 1m e 1,5m com direções variando entre leste-nordeste (ENE) e sudeste (SE),
com a ocorrência de eventos de até 2m de períodos entre 6-8s em todo quadrante.
Apesar de poucas observações para as ondas de sul-sudeste, são estas que
apresentaram os maiores valores de altura significativa.
Figura 7 - Rosa de onda da altura significativa e do período de pico para o período de primavera e
verão. A e B) Altura significativa e período de pico para a primavera e C e D) Altura significativa e
período de pico para o verão.

Fonte: Autoria própria.

A junção das forçantes astronômicas (mares), oceânicas (ondas e transporte
de Ekman) e meteorológicas (frente frias), conjuntamente com os processos de
difração, refração e convergência energética de ondas, são os principais
mecanismos formadores dos processos erosivos na região. Ao longo do ano, os
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ventos alísios predominantes de leste são substituídos por ventos de sul e sulsudeste associados a passagem de sistemas frontais meteorológicos sobre o
oceano, resultando em um aumento da energia de ondas e uma circulação costeira
associada ao transporte de Ekman. Este processo causa o empilhamento de água
na costa, que somado a sobrelevação da maré, faz com que o nível médio do mar
atinja lugares mais altos da praia e aumente a retirada de sedimentos
(DUTRA,2008).
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5.3 CÁLCULO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DAS ONDAS
Foi calculado o potencial energético das ondas para as quatro estações do
ano (outono, inverno, primavera e verão) nos anos de 2014 a 2018, com base nos
dados obtidos pela boia do projeto Rede Ondas. O resultado do cálculo do potencial
energético das ondas está apresentado na Tabela 4. Durante o período analisado,
a estação de inverno registrou os maiores valores de Hs (médio e máximo), Tp
(médio e máximo) e a potência média. Como as ondas são responsáveis por
transferir grande quantidade de energia de uma tempestade por milhares de
quilômetros na superfície do oceano (TRUJILLO e THURMAN, 2011; NUNES,
2018), a altura final da onda depende diretamente da intensidade, o tempo de
duração e o tamanho da pista de vento. Assim, quanto mais forte e duradouro o
vento atuante, maiores deverão ser as ondas geradas. Normalmente, a
arrebentação das ondas dissipa grande quantidade de energia na costa, podendo
causar, dependendo da sua intensidade, problemas como a erosão e a destruição
da infraestrutura urbana.
Tabela 4 - Potência energética média ao longo das quatro estações.
ESTAÇÃO

Hs média
(m)

Hs máxima
(m)

Tp médio
(s)

Tp máximo
(s)

P média
(KW/m)

OUTONO

1,39

3,13

8,24

12,0

8,41

INVERNO

1,74

3,88

8,73

14,1

14,07

PRIMAVERA

1,40

2,56

7,99

12,00

11,01

VERÃO

1,17

2,05

7,43

12,00

5,21

Fonte: Autoria própria.

Como foi mostrado, a partir da equação utilizada para calcular a potência
neste trabalho (P = 0,4906 * Hs2 * Tp), podemos observar que o parâmetro mais
importante no cálculo da potência média é a altura (Hs). As maiores alturas foram
registradas no período de outono-inverno, consequentemente a P máxima também.
Os maiores valores de Tp máximo também se concentraram neste período (Figura
6). Os valores de energia no verão foram os menores quando comparado as outras
estações do ano. Segundo Pianca et al. (2010) existe uma diminuição da energia
das ondas gravitacionais do Sul para o norte do país resultado da influência de
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fortes ventos associados a passagem de frente frias. Estas frentes frias vão
perdendo força à medida que se deslocam para no Norte, no entanto as estações
de outono-inverno apresentam as condições mais energéticas no litoral leste da ilha
de Vera Cruz. Este fato coincide com a ocorrência de grandes mares equinociais e
uma maior frequência da entrada de frente frias na região do litoral da Bahia, devido
ao maior contrate térmico entre as massas de ar (DUTRA, 2008). De acordo com
Dutra (2014), a intensidade máxima do vento, especialmente, nos meses de julho a
setembro é responsável pelo aumento na frequência de eventos erosivos observada
nestes meses.

5.4 DIAGRAMAS DE REFRAÇÃO DE ONDAS E DERIVA LITORÂNEA
O transporte litorâneo de sedimentos também é responsável pela erosão
costeira, uma vez que este promove a retirada e a distribuição de sedimentos ao
longo da linha de costa. A distribuição da energia de ondas na costa é a principal
responsável pelos processos de transferência sedimentar e pelos acúmulos e déficit
de sedimentos, além de ser um modelador da linha de costa ao longo do tempo.
Segundo Davies (1972) a direção e a magnitude desta deriva estão relacionadas as
variações de altura e do ângulo de aproximação da onda em relação ao longo da
linha de costa.
Como as ondas representam a principal entrada de energia para o ambiente
praial, os padrões gerais de dispersão de sedimentos, junto com a identificação de
zonas de convergência e divergência da deriva litorânea, nos permitem identificar
zonas suscetíveis de acumulação e de déficit de sedimentos. Os fenômenos de
refração e difração produzem perturbações que afetam diretamente a direção das
ondas (CHRISTOFOLETTI, 1980; SOUZA et al., 2005; MUEHE, 2012).
Nascimento (2012) simulou o diagrama de refração para as frentes de ondas
mais comuns na região (Figura 8). Em seu trabalho foi possível observar que as
ondas provenientes de sul-sudeste (SSE), leste (E) e sudeste (SE) sofrem difração
ao entrarem em contato com os bancos de corais e estruturas rochosas que
antecedem as praias do leste da ilha de Itaparica. Apresentando focos significativos
de convergência quando comparado as ondas provenientes de leste (E), uma vez
que estas ondas só atingem uma porção do extremo sul da ilha. A figura 8 mostra
que a entrada de ondulações de SE e SSE ocorre de forma perpendicular a linha
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de costa e devido a maior amplitude de onda nestas direções o impacto erosivo é
consequentemente maior.
Figura 8 - Diagramas de refração para ondas proveniente de E, SE e SSE destacando os focos de
convergência em vermelho.

Fonte: Nascimento (2012).
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As ondas que alcançam as praias do município de Vera Cruz, sofrem difração
próximo à costa, formando focos de convergência que devido concentração da
energia das ondas sobrelevam a altura fazendo com que esta energia se concentre
em uma determinada região formando assim, correntes longitudinais que
contribuem para a retirada de sedimentos. Desta forma, o processo de erosão
costeira pode resultar de descontinuidades no campo de ondas causadas pelo
processo de refração e difração, resultando assim, em trechos costeiros que exibem
altas taxas de erosão pontuais, quando comparadas a áreas próximas como foi
observado na região.
As frentes-de-onda e sua interação com a batimetria e a orientação geral da
linha de costa resultam em sentidos inversos de deriva litorânea de sedimentos. De
modo geral, os resultados mostram que a deriva litorânea efetiva no trecho costeiro
do município de Vera Cruz é predominantemente de nordeste para sudoeste,
induzida principalmente pela constância da ondulação de leste e leste-sudeste
durante as estações de verão e primavera (Figura 9). O ângulo predominante de
ação das ondas associado a inclinação da linha de costa do município, induz este
transporte meridional para a região sudeste.
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Figura 9 - Atuação das ondas e da deriva litorânea no litoral de Vera Cruz.

Fonte: Autoria própria.

Durantes os meses de outono e inverno, a predominância dos ventos dos
quadrantes sudeste e sul-sudeste, induzem a ondulação a um ângulo de ataque
perpendicular à linha de costa em Vera Cruz. O aumento do potencial energético
neste período causa um consequente aumento no transporte e na deriva litorânea
de sedimentos. Estas frentes de onda apresentam uma deriva no sentido sudeste
para nordeste.
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Figura 10 - Atuação das ondas e da deriva litorânea no litoral de Vera Cruz.

Fonte: Autoria própria.

A fim de analisar de forma individualizada o sentido e a intensidade potencial
da deriva litorânea efetiva paras regiões com processos erosivos descritas
inicialmente por Nascimento (2012), a linha de costa do município de Vera Cruz foi
subdividida em seis pontos controle conforme a Figura 11. Estes pontos foram
visualmente espaçados a fim de cobrir a maior área possível do litoral leste do
município.
A intensidade do transporte sedimentar é resultado da interação da força dos
fluxos produzidos pelas ondas e a corrente, somados a força da gravidade e a força
de inercia de partículas. À medida que as ondas interagem com o fundo, o
sedimento é retirado mantendo em suspensão, podendo assim ser transportados
pelas correntes (CARVALHO,2002). Estas correntes tem o papel de transportar os
sedimentos geralmente paralelamente a linha de costa, caracterizando a deriva
litorânea. Os valores da intensidade potencial da deriva litorânea obtidos ao longo
da costa do município de Vera Cruz estão mostrados na Tabela 5 juntamente com
a direção predominante deste transporte.
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Figura 11 - Compartimentação da linha de costa.

Fonte: Autoria própria.

Além do controle pelo sistema de circulação atmosférica, os padrões de
dispersão dos sedimentos também são regulados pela orientação geral do litoral
(BITTENCOURT et al, 2000), dependendo assim do ângulo de incidência das ondas
com a linha de costa. As frentes-de-onda provenientes de leste, que ocorrem
predominantemente durante a primavera e o verão, produzem uma deriva litorânea
de sentido nordeste-sudoeste (NE-SW), enquanto as frentes-de-onda de sulsudeste, leste e sudeste, que ocorrem predominantemente no outono e inverno,
resultando em um processo de transporte sedimentar no sentido sudoeste-nordeste
(SW-NE). A deriva efetiva para ondas de nordeste (45°) não foi calculada, pois estas
não alcançam a costa oceânica da ilha de forma significativa, devido a sua posição
geográfica em relação a cidade de Salvador (NASCIMENTO, 2012). A maior
intensidade potencial na área de estudo é induzida pelas ondas que chegam à costa
com maior energia, sendo estas mais frequentes durante o período de outonoinverno.
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Direção da
Ponto

frente de
onda

1

2

3

4

5

6

Ângulo de
incidência (α)

Tabela 5 - Intensidade potencial da deriva litorânea da região de Vera Cruz.
Intensidade potencial Percentual de
Intensidade da
Altura da onda ao
da deriva litorânea
incidência
deriva X
longo da linha de
por unidade de área
anual
percentual de
costa (H) em (m)
x=senα.cosα.Η².(100)
das ondas
incidência

Componente

Intensidade

principal da

potencial da deriva

deriva

efetiva

E

20

1

32

57

1832

SW

SE

45

1,5

113

37

4163

NE

SSE

60

1,5

97

6

585

NE

E

10

1

17

57

975

SW

SE

50

1,5

111

37

4099

NE

SSE

60

1,5

97

6

585

NE

E

10

1

17

57

975

SW

SE

50

1,5

111

37

4099

NE

SSE

70

1,5

72

6

434

NE

E

8

1

14

57

786

SW

SE

50

1,5

111

37

4099

NE

SSE

80

1,5

38

6

231

NE

E

8

1

14

57

786

SW

SE

50

1,5

111

37

4099

NE

SSE

70

1,5

72

6

434

NE

E

0

1

0

57

0

SW

SE

50

1,5

111

37

4099

NE

SSE

80

1,5

6

231

NE
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Fonte: Autoria própria.

2915

3709

3558

3545

3748

4330
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Outro fator importante no controle da distribuição de sedimentos está
relacionado a presença de recifes de coral na região submersa da praia
(BITTENCOURT et al, 2000). Os ambientes costeiros caracterizados pela presença
de recifes de corais apresentam uma baixa energia de onda, situação que se
mantem a maior parte do tempo. Os recifes atuam com uma barreira protetora a
ação das ondas e as mudanças observadas na linha de costa são atribuídas a
eventos raros de alta energia (SANDERSON, 1997). No entanto, a presença de
descontinuidades na linha de recifes, que é paralela a costa, pode causar mudanças
na linha de praia devido ao direcionamento da energia das ondas. Nestas regiões
as ondas costumam difratar nos bancos de corais e direcionar sua energia para
pontos específicos da praia, causando um maior impacto erosivo sobre estas
regiões.
As descontinuidades recifais ao longo da costa de Vera Cruz permitem a
refração/difração das ondas mesmo em períodos de maré baixa, conforme a Figura
12. A erosão identificada nessas localidades, segundo Nascimento (2012) pode
ocorrer devido aos focos de convergência dos raios de onda, o baixo suprimento de
sedimentos para a costa e a interferência humana.
Figura 12 - Processo de refração devido as descontinuidades do recife.

Fonte: Autoria própria.
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Fonte: Autoria própria.

Quando a batimetria de fundo é ondulada, a refração pode provocar a
convergência das ondas de encontro às feições, o que representa relevos
submarinos positivos em relação à sua vizinhança, como promontórios, tômbolos,
bancos de areia, concentrando a energia e provocando uma sobrelevação na altura
de quebra das ondas. Quando ocorre uma divergência das ondas sobre feições que
representam um relevo negativo em relação à sua vizinhança, como enseadas,
canais, depressões, resulta numa dispersão de energia com a consequente redução
na altura das ondas (CARVALHO, 2002).
De acordo com os trabalhos de Medeiros (2005), Bittencourt et al. (2008) e
Dutra (2010), os casos de intensa erosão na região estão fortemente associados a
focos de convergência de ondas provenientes do quadrante sudeste, concordado
com nossos resultados e com o que foi exposto por Nascimento (2012).
Segundo Davis & Fox (1972), durante os períodos de alta energia as
correntes geradas pelo cisalhamento do vento sobre a água podem deslocar o
sedimento por si só. A ocorrência das marés de sizígia durante estes processos
erosivos é um fator que favorece a sobrelevação do nível do mar, além de permitir
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um maior alcance das ondas na região emersa da praia. Em condições extremas,
quando estas marés estão associadas a eventos de tempestades ou coincidem com
a passagem de frente frias e/ou acoplamento de um sistema de alta pressão, os
ventos de sul e sudeste possuem um grande potencial destrutivo para a região
costeira de Vera Cruz. Em situações eventuais, as ondas conseguem exercer uma
significativa influencia na dinâmica costeira conseguindo ultrapassar os recifes de
corais, chegando com uma intensidade de deriva X percentual de incidência
superior à 4000, conforme a Tabela 5. Estes valores além de considerados altos
para os padrões das praias do nordeste brasileiro, podem ser responsáveis por
grande parte dos eventos erosivos observados na região durante os últimos anos.
Como sugerido por Medeiros (2005), Bittencourt et al. (2008) e Dutra (2010)
as ressacas marinhas caracterizadas por grandes ondas e ventos fortes estão
associadas principalmente a passagens episódicas de frentes frias no oceano.
Dominguez et al (2006) mostrou que apenas 26% da costa baiana apresenta
processos de erosão. Sendo assim, o resultado do conjunto de fatores antrópicos
combinado com fatores atmosféricos e oceanográficos, como tempestades
acompanhadas de ressaca são os principais responsáveis pelos eventos erosivos
observados.
De maneira geral, pode-se considerar que a região costeira do município de
Vera Cruz encontra-se em equilíbrio, devido principalmente à sua proteção pelas
barreiras de corrais no litoral leste da ilha. Apresentando mudanças de curto a médio
prazo, devido a ação sazonal do regime médio das ondas, com a mudança na
intensidade e direção de aproximação dos ventos nos diferentes períodos do ano.
A erosão costeira se torna um grande problema quando não for analisada de forma
ampla, de forma que o seu estudo é fundamental para que a tomada de decisões e
o conhecimento dos padrões morfodinâmicos sejam feitos com embasamento
científico. As consequências dos processos erosivos são facilmente percebidas
devido aos prejuízos econômicos causados e principalmente por ocorrem próximos
a grandes cidades, aumento assim os relatos desses eventos.
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6 CONCLUSÃO
A dinâmica costeira deve ser analisada em diversas escalas temporais e
espaciais, pois frequentemente diferentes processos podem contribuir para um
determinado resultado da linha de costa. Sendo assim, os efeitos sobre a região de
praia têm como causa as mudanças a longo prazo, como variação do nível do mar,
alterações no regime de ventos, ação das correntes costeiras e as mudanças que
ocorrem devido as variações direcionais do campo de ondas em virtude de
obstáculos rochosos ou estruturas coralinas.
As modificações da linha de costa observadas na região são resultado da
convergência de processos oceânicos e atmosféricos. Nosso estudo mostrou que
os processos erosivos ocorridos em Vera Cruz, estão relacionados diretamente a
atuação do clima de ondas na região. O padrão das ondas na região foi
predominante caracterizado por ondas de leste, sudeste e sul-sudeste que variam
sazonalmente ao longo do ano. Trata-se de uma linha de costa que se encontra em
equilíbrio apresentando mudanças de curto e médio prazo, ou seja, variam de
acordo com as estações do ano.
Os meses com a maior ocorrência de eventos erosivos correspondem ao
período de outono-inverno, e os com menores ocorrências são de primavera-verão
isso ocorre devido à maior/menor intensidade das tempestades e entrada de frentefrias. Como estes processos erosivos ocorrem regularmente e de forma natural, sua
supressão torna-se impossível, contudo, seu estudo científico torna possível o
retardado ou diminuição. A autora, não cabe a sugestão de implementação de
estruturas rígidas de controle, mas é sugerido um monitoramento da região através
de perfis topográficos, com o objetivo de ampliar o conhecimento da dinâmica
costeira, assim como o volume de sedimento retirado das praias, sendo possível
posteriormente relacionar o volume encontrado com as tendências observadas.
Associado a isto, seria recomendado a gestão pública a criação de uma faixa de
recuo para o planejamento e ocupação do solo, onde seriam proibidos quaisquer
tipos de construção permanente devido as variações naturais associadas a
dinâmica do ambiente.
Os efeitos da erosão na linha de costa frequentemente apresentam caráter
dramático além de apresentarem prejuízos econômicos elevados. Portanto, uma
forma de mitigar os efeitos da erosão costeira é realizando o monitoramento das

38

ondas na região acompanhado de políticas públicas claras de planos de gestão,
assim como a fiscalização do seu funcionamento e das modificações da linha de
costa observadas na região.
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