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A linha de costa é o elemento geomorfológico que apresenta alta dinâmica espacial decorrente de respostas a 

processos costeiros de diferentes magnitudes e frequências. Suas mudanças de posição são de natureza complexa, 

envolvendo diversos processos ligados à elevação do nível do mar (em curto e longo prazo), balanço de sedimentos, 

movimentos tectônicos e reológicos, e causas antrópicas. O crescimento populacional e, muitas vezes, a consequente 

ocupação desordenada desta faixa aumentam a pressão sobre os ambientes costeiros, levando à degradação destes e de 

outros ecossistemas litorâneos, como recifes, estuários, restingas, campos de dunas, entre outros, que têm a função de 

proteger o litoral. A variação da linha de costa ocorre por diversas escalas temporais que apresenta uma alta dinâmica 

espacial a respostas de processos costeiros de diferentes magnitudes. Na geologia costeira é importante entender como 

ocorreu à evolução multi-temporal da linha de costa e seu comportamento durante os últimos anos. A cartografia pode 

auxiliar neste contexto. No litoral da praia de São José da Coroa Grande, Pernambuco, existe vários trechos que estão 

apresentando problemas de erosão marinha, que são decorrentes da grande exploração turística e da ocupação do 

ambiente praial como agente desencadeador e acelerador dos processos erosivos. Este trabalho tem como objetivo 

estudar a evolução multi-temporal e espacial da linha de costa, ao longo de 53 anos, através do cálculo da variação de 

sua progradação (acresção) e retrogradação (erosão). Foi realizado a linha de costa de 2013 e o georreferenciamento de 

aerofotocartas de 1960 e 1970. A linha de costa de 2013 foi realizada através de caminhamento, com o uso de 

equipamentos (Global Positioning System) geodésicos (GPS Trimble R3), no modo relativo cinemático. Esta técnica 

consiste no posicionamento relativo à estação SAT 93110 que representa um dos vértices da RBMC (Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo). Foi utilizado aerofotocartas, digitalizadas e tratadas, utilizando-se técnicas e ferramentas do 

geoprocessamento. Para entender melhor a variação da linha de costa dos anos estudados, a área foi dividida em três 

setores: setor 1 ao norte, setor 2 ao centro e setor 3 ao sul da área de estudo. A variação da linha de costa de 1960 a 

2013 no setor 1 apresentou o maior valor nas taxas de retrogradação, no extremo norte da área. Entre 1960-2013 ao 

longo de 53 anos, o valor médio da taxa de evolução da linha de costa deste setor foi negativo, representada pela taxa de 

-0,54m/53anos (retrogradação). As médias das variações observadas do setor 2 foi de +0.89 m/53 anos. Para o setor 3 

obteve-se um valor de +0,56 m/53 anos, entre 1960-2013 (progradação). Entre 1970-2013 ao longo de 43 anos, a linha 

de costa do setor 1 também foi negativo. As médias das variações observadas apresentaram valores de -0,69m/53anos 

no setor 1. Já para o setor 2  a taxa foi de +1,02 m/43 anos. No setor 3  obteve-se +0,73 m/43 anos (1970-2013). Para 

estes setores 2 e 3 observou-se que a evolução da linha de costa foi positivo (progradação). Percebeu-se que, para o 

intervalo de 53 anos, a linha de costa recuou em direção ao continente no setor 1, provocando prejuízos significativos 

para a população local e para os proprietários de comércios e casas de veraneio. A partir dos resultados obtidos, conclui-
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se que é possível definir o estágio erosivo da praia como crítico, frente às tendências evolutivas de recuo da linha de 

costa deste setor. O Setor 3 da área, apresenta um ambiente praial desenvolvido, constituído por um ambiente de dunas 

frontais incipientes, pós-praia e a face da praia desenvolvida. O setor 2, corresponde a parte central da área de estudo 

também não foi observado um grande processo erosivo, apenas em alguns trecho pontuais, onde as construções se 

localizam sobre o ambiente praial.  

 

 

 

  


