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RESUMO
Duarte, Débora Moraes. Interação Praia-Duna em Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. 2020.
123 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2020.
No sistema praia-duna, as dunas frontais desempenham o papel de proteger a costa da
ação de ondas e tempestades. Esses ecossistemas começaram a ser empregados nos planos de
gerenciamento de riscos costeiros nos últimos anos. A presente pesquisa analisou a influência
de parâmetros locais na variabilidade espacial do desenvolvimento de dunas ao longo de um
trecho da ilha-barreira de Ilha Comprida, localizada ao sul do estado de São Paulo, que possui
baixo suprimento sedimentar para as dunas. Para observar as variações morfológica das dunas
foram realizadas duas saídas de campo (11/09 e 26/11) em 2018 utilizando um VANT (veículo
aéreo não-tripulado) DJI Phantom 2 e um DGPS. Esses dados produziram um modelo digital
de superfície (MDS) e um modelo digital de terreno (MDT) para cada saída de campo. Foram
desenvolvidos quatro cenários com o autômato celular DUBEVEG para de observar a evolução
a longo prazo das dunas frontais. Nas saídas de campo, foi observado que quase toda a área da
praia possui entre 0 e 4º de inclinação. Porém, no mês de setembro de 2018, ocorreu uma maior
variação na inclinação. No mês de setembro, a altura de cota máxima foi de 24,4 m (MDS) e
17,3 m (MDT), enquanto a altura de cota mínima foi -1,8 m (MDS/MDT). No mês de
novembro, a altura de cota máxima foi de 21,6 m (MDS) e 17,2 m (MDT) e a menor elevação
foi de -4,6 m (MDS) e -4,5 m (MDT). Entre setembro e novembro houve uma diminuição nas
cotas na região da praia e do volume da área total. Nos resultados da modelagem numérica, a
evolução se caracterizou pela separação da duna inicial em dois cordões com a formação de
uma cava e aumento da altura das cristas. No cenário inicialmente sem a presença de dunas
frontais, ocorreu a formação de Nebkhas e em seguida, cordões paralelos. No cenário em que
ocorreu o teste de sensibilidade de diferentes coberturas vegetais, somente a partir do cenário
que a vegetação corresponde a 30% da observada em campo, que dunas hummocky/nebkhas
são formadas. A partir da cobertura vegetal de 60% é possível observar um cordão de duna
frontal com nebkhas atrás. No teste de sensibilidade do lençol freático, os cenários com o lençol
freático até 30% e o de 90% em relação a topografia sem a presença de dunas, apresentaram a
mesma topografia final. Enquanto que nos cenários de 70% e 80% tem-se dunas isoladas em
formato de nebkhas atrás da duna frontal em morfologia de crista. O trabalho corroborou que
um autômato celular, apesar de sua relativa simplificação dos processos envolvidos, permite
que variados aspectos possam ser compreendidos, comparando diversos parâmetros sob
condições variadas para examinar o comportamento inerente da paisagem, o que não é possível
com dados de campo limitados.
Palavras-chave: Dunas frontais; VANT; Autômato celular;

ABSTRACT

Duarte, Débora Moraes. Interação Praia-Duna em Ilha Comprida, São Paulo, Brasil. 2020.
123 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2020.
In a beach-dune system, foredunes protect the coast from the action of waves and storms. These
ecosystems have started to be used in coastal risk management plans in recent years. This
research analysed the influence of local parameters on the spatial variability of dune
development along a stretch of the barrier island of Ilha Comprida, located in the south of the
state of São Paulo, which has a low sedimentary supply towards dunes. To observe the
morphological variations of the dunes, two field work (11/09 and 26/11) were carried out during
2018 using a DJI Phantom 2 UAV (unmanned aerial vehicle) and a DGPS. These data produced
a digital surface model (DSM) and a digital terrain model (DTM) for each field output. Four
scenarios were developed with the DUBEVEG cellular automata model in order to observe the
long-term evolution of foredunes. It was observed that almost the entire area of the beach has
between 0 and 4º of inclination. However, in 09/2018, there was a greater inclination range. In
September, the maximum elevation was 24.4 m (DSM) and 17.3 m (DTM) and the minimum
elevation was -1.8 m (DSM / DTM). In November, the maximum elevation was 21.6 m (DSM)
and 17.2 m (DTM) and the lowest elevation was -4.6 m (DTM) and -4.5 m (DTM). Between
September and November, there was a decrease in the beach volume. In the modelling scenario
results, the evolution was characterized by the separation of the initial dune in two ridges,
separated by a swale and an increase in the ridges height based on field data. In which the
separation occurs through the formation of blowouts. In the initial scenario without foredunes,
the formation of dunes occurs from nebkhas evolving to ridges. In the scenario which the
sensitivity test of different vegetation coverings occurred, only the scenario which the
vegetation coverage was 30% of field observed data, hummocky/nebkhas dunes are formed.
From the 60% vegetation cover, it is possible to observe foredune ridge with nebkhas behind.
In the groundwater sensitivity test, the scenarios with the water table up to 30% and 90%
presented the same final topography. Whereas in the 70% and 80% vegetation coverage
scenarios, behind the foredune with ridge morphology appeared isolated dunes in the shape of
nebkhas. The work corroborated that a cellular automata despite of its relative simplification of
the processes involved, allows different aspects to be understood, comparing different
parameters under different conditions to examine the landscape's behaviour, which is not
possible with limited field data.
Keywords: Foredune; AUV; cellular automata.
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1 INTRODUÇÃO

A proximidade com a zona costeira tem sido atrativa para a população e para atividades
econômicas ao longo da história da humanidade. Atualmente, estima-se que 23% da população
mundial viva a 100 km da costa (Small & Nichols, 2003; Nichols et al., 2007), enquanto que
no Brasil, 26% da população viva em cidades costeiras (Oliveira et al., 2012). Ao longo do
tempo, o crescimento da população na zona costeira (e.g. deltas, ilhas-barreira e estuários) levou
a uma ampla transformação das áreas naturais para usos industriais e residenciais (Valiela,
2006). Além disso, milhões de pessoas dependem da proximidade da costa para os seus meios
de subsistência (Brown et al., 2014).
A zona costeira se caracteriza como um espaço geográfico altamente dinâmico devido
a convergência de processos terrestres, oceânicos e atmosféricos. Ao longo dessa região
distribuem-se complexos sistemas deposicionais de transição como estuários, praias, lagunas,
baías e áreas localizadas na margem da plataforma continental. Caracterizados como
vulneráveis e sofrem processos de remodelações por fatores naturais e antrópicos
continuadamente, os quais ocorrem em diversas escalas espaciais e temporais (Komar, 1998;
Hoefel, 1998; French, 2001; Milan, 2010).
O ambiente praial pode ser definido como “uma acumulação de sedimentos depositados
pelas ondas, que se encontra entre a profundidade máxima em que ocorre o transporte de
material em direção à praia e o limite superior da zona de swash” (Short, 1999). De acordo com
Bird (2007), as praias possuem diferentes formas, tamanhos e composições, sendo tais atributos
regidos basicamente pelas características geológicas da fonte matriz de sedimento, pela
proximidade do ambiente transicional com a origem sedimentar e pela interação dos sedimentos
com agentes hidrodinâmicos e atmosféricos, como ondas e ventos. Esses ambientes possuem
diferentes feições associadas, como por exemplo, as dunas costeiras.
As dunas são definidas como formas de relevo de origem eólica que se desenvolvem a
partir da presença de um amplo suprimento sedimentar que possa ser transportado pelos ventos
(Swift, 1976; Martinez, Psuty & Lubke, 2004). As dunas frontais são cordões paralelos à linha
de costa quando sedimentos, preferencialmente de granulometria fina, são transportados pelo
vento e se depositam ao encontrarem algum tipo de barreira, em geral, vegetação (Carter et al.,
1989, Calliari et al., 2005).
As dunas frontais são os componentes mais altos do sistema de compartilhamento
sedimentar do sistema praia-duna, e dividem-se em dunas incipientes e estabelecidas (Hesp,
2002). As dunas frontais incipientes são dunas em desenvolvimento ou recém formadas a partir
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de comunidades de plantas pioneiras. Enquanto que dunas frontais estabelecidas se
desenvolvem a partir das dunas incipientes, sendo comum conterem uma grande complexidade
morfológica, tanto em altura como em largura (Carter, 1998; Carter & Wilson, 1990; Bird,
2007; Portz, 2012).
O desenvolvimento morfológico das dunas frontais depende de fatores como:
suprimento sedimentar, variações na pista de vento, cobertura e espécies de vegetação,
frequência e magnitude de ondas/vento, ocorrência e magnitude de tempestades, presença de
escarpa e processos de sobrelavagem, estado a curto e longo prazo (estável, acreção ou erosão),
tipo de praia/zona de surf, e interferência e uso humano (Short & Hesp, 1982; Hesp, 1991;
Thom & Hall, 1991; Davidson-Arnott & Fisher, 1992; Sherman & Bauer, 1993; Ruz & Allard,
1994a; Davidson-Arnott & Law, 1996; Arens, 1997; Hesp, 2000; McLean & Shen, 2006; Lynch
et al., 2008; Ruz & Anthony, 2008; Delgado-Fernandez & Davidson-Arnott, 2009; DavidsonArnott, 2010; Hesp, 2011).
Os sistemas de dunas desempenham o importante papel de manutenção e preservação
da integridade da morfologia costeira por protegerem a costa da ação de ondas e tempestades
(Dissanayake et al. 2015; Silva et al., 2016). As dunas costeiras formam a primeira, e muitas
vezes única, linha de defesa contra inundações. O nível de proteção fornecido está diretamente
relacionado a sua altura e volume que evoluem ao longo do tempo (Larson & Hans-Hanson,
2004). As dunas também formam distintas unidades biotopográficas, as quais associadas aos
fatores abióticos formam ambientes com uma vegetação rica em espécies e diversidade de
nichos ecológicos (Silva et al., 2018). Economicamente, as dunas são usadas amplamente para
o turismo, reserva hídrica, extração de areia, moradia e agricultura (Carter et al., 1992; Carter,
2013; Martínez & Psuty, 2004, Silva et al., 2018).
Estudos recentes demonstraram a valiosa contribuição dos ecossistemas costeiros como
defesas naturais capazes de reduzir a vulnerabilidade a inundações (Duarte et al., 2013). Os
planos de gerenciamento de riscos costeiros começaram a empregar soluções baseadas nesses
ecossistemas nos últimos anos (Gracia et al., 2018) juntamente com, ou em vez de, medidas
baseadas em abordagens de engenharia tradicionais (Fernández-Montblanc et al., 2020). Em
ilhas barreira desenvolvidas, dunas naturais são frequentemente modificadas por processos de
construção em atividades de gerenciamento projetadas para melhorar as condições da praia e/ou
fornecer proteção contra eventos de alta energia (Itzkin et al., 2020).
O valor fornecido à sociedade por esse serviço ecossistêmico compensa em muito os
custos envolvidos em sua manutenção e proteção (Pérez-Maqueo et al., 2013; Sigren et al.,
2018). No entanto, o potencial de proteção das dunas naturais está sendo cada vez mais perdido
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devido aos: déficit sedimentar e aumento do nível do mar (Melet et al., 2018), a crescente
intensidade de eventos climáticos extremos devido às mudanças climáticas (Klotzbach &
Landsea, 2015; Stott, 2016) e a má gestão da zona costeira (Feagin et al., 2010; Odériz et al.,
2020).
Somente nas últimas décadas, a modelagem tornou-se uma ferramenta para a
investigação da morfogênese das dunas costeiras de médio a longo prazo (Baas, 2002; Nield e
Baas, 2008; Keijers et al., 2016; Silva et al., 2018). Foram realizados esforços e progressos
consideráveis primeiramente no deserto e posteriormente na zona costeira (García-Romero,
2019). Esses modelos utilizam abordagens determinísticas, regras, probabilidade ou
acoplamento (Barchyn & Hugenholtz, 2012; Durán Vinent & Moore, 2014, Nield & Baas,
2008.; Eastwood et al., 2011; Keijsers et al., 2016, Zhang et al., 2015). Ainda assim, a maioria
dos estudos existentes são conceituais e descritivos (Hesp, 2002; Orford et al., 2000; Aagaard
et al., 2007; Anthony et al., 2010; Reimann et al. 2011; Ollerhead et al., 2012; Tamura, 2012;
Vries et al., 2012).
Os modelos de autômatos celulares tratam o espaço como uma matriz uniforme
tesselada, em que cada célula da matriz pode ter vários estados possíveis. Na área da
geomorfologia, esses modelos têm sido considerados a principal escolha em termos de redução
de complexidade, devido a: flexibilidade, necessidade de baixos requisitos computacionais e
variedade de possibilidades (Fonstad, 2006, Fonstad, 2013). Tornando assim, o uso desse tipo
de modelo uma ferramenta potencial para analisar interações e respostas biofísicas devido às
pequenas alterações de maneira idealizada e qualitativa (Silva et al., 2018).
Para avaliar estratégias de gerenciamento costeiro de longo prazo, utilizando dunas
como defesas naturais a inundação, são necessários a utilização de ferramentas de modelagem
bem testadas que representem bem a interação entre a praia e as dunas, o que atualmente não
existe. A presente pesquisa analisou a influência de parâmetros locais na variabilidade espacial
do desenvolvimento de dunas frontais, por meio de modelagem numérica, em uma barreira
arenosa com baixo suprimento sedimentar.
A área de estudo foram as dunas de Juruvaúva, localizada em Ilha Comprida, no sul
do estado de São Paulo. Essa é a barreira arenosa mais extensa do litoral paulista e possui uma
das poucas praias do estado com a presença de dunas bem preservadas. Possui 63,5 km de
comprimento (direção SW-NE) e 0,6–5,0 km de largura, está situada à beira-mar do sistema
lagunar Cananéia-Iguape (Tessler, 1988).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AMBIENTE PRAIAL

As praias arenosas são ambientes sedimentares, onde a ação de ondas e correntes atuam
acumulando e retrabalhando o sedimento (Komar, 1998). Caracterizado como um ambiente
altamente dinâmico em tempo e espaço, constitui uma parte substancial da zona costeira do
planeta (Luijendijk et al., 2018). Entretanto, ainda não existe uma definição de ambiente praial
e uma classificação terminológica dos setores da praia que sejam amplamente aceitos, o que
dificulta a discussão e caracterização desse ambiente.
Short (1999) definiu a praia como “uma acumulação de sedimentos, que se encontra
entre a profundidade máxima em que ocorre o transporte de material em direção à praia, e a
parte subaérea onde há ação das ondas e mobilização sedimentar”. Contudo Masselink, Hughes
& Knight (2014) a definiram como a parte do perfil costeiro que se estende do nível da maré
baixa de sizígia até algumas mudanças fisiográficas, como falésias, dunas ou onde ocorre
vegetação permanente. Complementaram ainda que morfologicamente, a região submersa que
é regularmente afetada pelos processos de quebra de onda também deve ser considerada parte
da praia.
De acordo com Hesp (2000), em uma praia podem ser distinguidas as seguintes zonas
(Figura 1).


Pós-praia (backshore): zona que se estende do limite superior do espraiamento da
onda até o início das dunas fixadas por vegetação ou de qualquer outra mudança
fisiográfica brusca;



Zona de arrebentação (breaking zone): porção do perfil praial onde as ondas
incidentes desestabilizam e quebram. Este processo é condicionado pela relação
entre a profundidade e a altura de onda;



Zona de surfe (surfzone): região em que ocorre a dissipação da energia das ondas
incidentes e que se estende até a zona de espraiamento. Suas características
dependem do modo em que ocorre esta dissipação;



Zona de espraiamento (swash zone): zona onde o fluxo (swash) e refluxo
(backwash) das ondas acontece, morfologicamente é associada a face praial;
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 Ante-praia (nearshore zone): Corresponde a porção submersa do prisma praial, que
inclui a zona de surfe, arrebentação e a extensão em direção à plataforma
continental interna (Muehe,2001; Calliari et al. 2002; Machado 2010; Muehe,
2019). A ante-praia pode ser dividida em três setores: a superior, que inclui a zona
de surfe, limitada externamente no ponto de arrebentação da onda; a média, que
envolve o trecho até a profundidade de fechamento; e a inferior.

Figura 1: Terminologia associada a um perfil praial simplificado. Adaptado de: Muehe (2001).

Várias características morfológicas podem ser encontradas em praias arenosas, podendo
variar desde pequenas formas onduladas até grandes bancos submersos. A partir de regimes de
processos morfodinâmicos divergentes, as praias são classificadas em diferentes estágios
(Masselink, Kroon & Davidson-Arnott, 2006).

2.1.1 Morfodinâmica Praial

Wright & Thom (1977) foram uns dos primeiros a aplicar uma abordagem sistemática
em evolução e morfologia costeira. Eles observaram os ambientes costeiros como um sistema
geomórfico dinâmico com entradas e saídas de energia e material, governadas e controladas por
condições ambientais (Figura 2). Com base no estudo, eles concluem que as mudanças
morfológicas, causadas pelos processos costeiros, atuam em um sistema fechado de
retroalimentação, no qual a energia das ondas incidentes remobiliza o sedimento através do
transporte sedimentar. Assim, alterações nas intensidades e sentidos dos processos atuantes
atestam a capacidade de retroalimentação do sistema, de acordo com a variação das condições
energéticas incidentes (Menezes, 1999; Soares, 2011).
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Figura 2: Componentes principais envolvidos na morfodinâmica costeira. Δt significa a dependência de tempo
inerente às evoluções morfodinâmicas das costas. Adaptado de: Cowell & Thom (1994).

Deste modo, tem-se a definição de morfodinâmica praial como as interações entre o
movimento do fluído, o sedimento e a morfologia antecedente (Wright & Short, 1984). Essas
modificações são controladas pela geologia e configuração da costa em que, a variabilidade
temporal e espacial depende do tipo e da disponibilidade do material que compõe a praia. De
acordo com Cowell & Thom (1994), existem quatro escalas em que esses processos atuam:
Instantâneo, que corresponde à evolução morfológica durante apenas um ciclo de agentes
primários forçantes, como ondas e marés; eventos, que envolve a sequência recorrente de um
determinado processo (variação sazonal); engenharia, que acontece com a evolução de uma
sequência de eventos; geológica, que acontece em períodos mais longos do que milênios.
Wright & Short (1984) identificaram diferentes estágios morfológicos associados a
regimes hidrodinâmicos característicos, levando em consideração um ambiente dominado por
ondas e micromarés. Dessa forma, foram caracterizados seis estágios morfológicos distintos
(Figura 3), associados a diferentes regimes hidrodinâmicos, divididos em dois estados extremos
(dissipativo e refletivo) e quatro intermediários:


Praias dissipativas (Figura 3.1) são caracterizadas por baixa energia relativa de
onda, uma ampla área de surfe consistindo em bancos paralelos e cavas, baixa
inclinação, ampla praia, transporte eólico de grande potencial e dunas frontais
potencialmente grandes;



Praias refletivas (Figura 3.6), ao contrário das praias dissipativas, são
caracterizadas por alta energia relativa de onda, pequena zona de surfe, são
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íngremes, estreitas, baixo potencial de transporte sedimentar eólico e pelas ondas
e pequenas dunas frontais. A formação das dunas é limitada ou não existe;


Praias intermediárias apresentam propriedades de ambos extremos, dissipativo e
refletivo. São divididas em: banco e calha longitudinal, praias e bancos de
cúspides, banco transversal e corrente de retorno, terraço de baixa-mar (Figura
3.2-5). São geralmente caracterizadas por possuírem energia de onda moderada e
complexas zonas de surf com alternância entre bancos e cavas. O espraiamento na
face da praia é relativamente alto em que a formação de cúspides praiais é comum.
O transporte eólico para o continente acontece em função do volume de areia
disponível na praia, da forma e largura da praia subaéreas e da natureza do fluxo
aerodinâmico transversal à costa. Assim, o transporte eólico e o tamanho da duna
frontal diminuem à medida que praias intermediárias tendem de dissipativas para
refletivas.

Figura 3: Estágios morfodinâmicos de praias dominadas por ondas. Adaptado de: Short & Woodroffe (2009).
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2.2 DUNAS COSTEIRAS

Associado aos ambientes praiais, ocorre a formação de dunas costeiras, que são feições
geomorfológicas de origem eólica que se desenvolvem onde existe um amplo aporte sedimentar
que possa ser transportado em direção à costa (Carter, 1988). Os sistemas dunares são afetados
por processos marinhos, eólicos, biológicos e antropogênicos, tornando-os um espaço dinâmico
e vulnerável (Bird, 2007; Maun, 2009; Davidson-Arnott, 2010; Garcia-Lozano et al., 2020).
A velocidade e a direção do vento determinam a quantidade de areia que será
transportada da praia para as dunas. Em média, o transporte dos grãos inicia quando o vento
atinge velocidades acima de 4-5 m/s para determinados tamanhos de grão em cerca de 1 m de
altura acima da superfície (Bagnold, 1954). Sendo que o transporte pode ocorrer por: a)
Suspensão: movimento dos grãos de areia em suspensão por longas distâncias. b) Saltação:
movimento dos grãos de areia através de pequenos saltos (Suguio, 2003).
Existem diversas classificações de dunas costeiras na literatura (Short & Hesp, 1982;
Pye, 1983; Goldsmith, 1985; Psuty, 1988; Hesp, 2000). De acordo com Hesp (2000) existem
três tipos principais de dunas: dunas frontais, corredores de deflação e dunas parabólicas (Figura
4).

Figura 4: Representação dos três tipos principais de dunas e a direção do vento predominante. Adaptado de: Bird

(2000).

2.2.1 Dunas frontais

As dunas frontais são os componentes mais altos e continentais do sistema de
compartilhamento sedimentar praia-duna, isto é, são elas que efetivamente participam dos
processos eólicos de interação com a praia. As dunas frontais incipientes são as dunas frontais
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em seu processo inicial de desenvolvimento (Hesp, 2000). A formação dessas dunas acontece
pela redução da velocidade do vento devido a presença de algum obstáculo, como a vegetação,
por exemplo. Isto faz com que o sedimento que está sendo transportado seja gradualmente
depositado (Peixoto, 2010). Essas dunas evoluem, com o aumento da altura, da complexidade
morfológica e da diversidade de cobertura vegetal, para dunas estabilizadas.
Segundo Hesp (2000), quando as dunas frontais sofrem acreção, a vegetação se expande,
favorecendo a área para sedimentação, tornando as dunas mais largas, enquanto que ao ocorrer
erosão, a vegetação se limita, ocasionando escarpas na duna frontal. Existem três modos de
colonização pelas plantas pioneiras (Cordazzo & Davy, 1999):
a. Regeneração vegetativa dos fragmentos e amontoados de vegetação trazidos pelas
tempestades;
b. Comunidades de plantas originadas por sementes, e
c. Crescimento lateral, no sentido do mar, dos rizomas e estolões das plantas
originárias de dunas frontais estabilizadas.
Alterações na morfodinâmica das dunas frontais ocorrem em função da ecologia local,
bem como dos processos adjacentes da zona praial, como vento, tipo e energia das ondas,
suprimento sedimentar e direção da deriva litorânea (Short & Hesp, 1982; Sherman & Bauer,
1993; Hesp, 2002; Mathew et al., 2010; Ollerhead et al., 2013; Houser & Ellis, 2013; Walker
et al., 2017; Rader et al., 2018). A presença de detritos, taxas de ocorrência de inundações,
erosão por ondas de tempestade, incidências de leques de sobrelavagem (overwash) e direção
de incidências dos ventos são fatores importantes, porém secundários, na evolução das dunas
costeiras (Hesp, 2000; Rader et al., 2018).
A dinâmica entre as águas subterrâneas e a zona de espraiamento fornece um controle
importante sobre o transporte de sedimentos nessa zona, o que controla o potencial de transporte
e deposição acima do nível da água (Horn, 2002). Dentro desse contexto, praias menos
inclinadas ocasionam na subida do nível das águas subterrâneas que se aproximam da superfície
da praia e a areia fica úmida, limitando o transporte eólico, reduzindo assim o abastecimento
de areia às dunas. Além disso, praias mais largas tendem a ter um potencial maior para o
transporte eólico de areia (aumento do crescimento das dunas) e maior dissipação da energia
das ondas durante marés meteorológicas (redução da erosão das dunas) (Poortinga et. al., 2015).
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2.2.2 Blowouts

Os blowouts são feições erosivas que possuem a forma de cavas ou depressões (Figura
5) (Hesp, 2000). Essas feições podem ser formadas de diversas maneiras, entre elas (Hesp,
2002): (1) erosão ao longo da face da duna frontal por ação de ondas; (2) aceleração topográfica
do fluxo dos ventos soprados sobre a costa; (3) mudanças climáticas; (4) variabilidade da
vegetação no espaço ou ao longo do tempo; (5) erosão pela água; (6) erosão por vento com alta
velocidade e soterramento da vegetação pela areia; (7) atividades humanas. Os corredores de
deflação constituem áreas com uma cobertura vegetal dispersa, que favorecem a erosão eólica.
São caracterizados por um lobo deposicional, bacia de deflação e paredes erosivas, e são
formados na direção dominante do vento a partir da deposição dos sedimentos erodidos na bacia
de deflação e nas paredes erosivas (Hesp, 2000). De acordo com a configuração
geomorfológica, existem pelo menos três tipos principais de blowouts: pires (saucer), bacia
(bowl) e calha (trough).

Figura 5: Diagrama esquemático da evolução de um blowout em uma duna frontal para uma duna parabólica.

Adaptado de: Hesp (2000).

2.2.3 Dunas parabólicas

As dunas parabólicas possuem uma forma similar aos blowouts por serem tipicamente
uma evolução dos mesmos. A diferença está na extensão e na presença de cristas de arraste nas
dunas parabólicas. Estas dunas também podem se desenvolver para campos de dunas
transgressivas (Hesp, 2000).
Quando a vegetação é escassa ou inexistente, dunas normalmente encontradas em
desertos podem ocorrer, incluindo dunas barcanas, transversas e campo de dunas transgressivas
ativas. Estas dunas móveis podem estar em processo de formação e/ou transporte (Portz, 2012).
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2.2.4 Campos de dunas transgressivas

Os campos de dunas transgressivas são depósitos eólicos de sedimentos de grande
extensão (entre centenas de metros e alguns quilômetros), formados pela transgressão dos
sedimentos sobre um terreno vegetado ou parcialmente vegetado. Elas ocorrem com o aumento
do nível do mar, em regiões com alto aporte sedimentar e ventos soprando em direção à costa
(Hesp & Thom,1990).

2.3 MODELAGEM BASEADA EM AUTÔMATOS CELULARES

De acordo com o conceito da teoria do caos, um sistema dinâmico pode ser representado
por um conjunto de variáveis efetivas e pode ser modelado por um diagrama de fase, de modo
que cada ponto no diagrama represente o comportamento do sistema em um momento
específico (Ghorbani et al., 2017). Lorenz (1963), através da tentativa de simular
numericamente um sistema climático global, descobriu que mudanças minuciosas nas
condições iniciais direcionavam simulações subsequentes para estados finais radicalmente
diferentes e sintetizou isso como “efeito borboleta”.
Entretanto, existem áreas menores de periodicidade estável dentro dessas regiões
caóticas, aparecendo repetidamente em todas as escalas possíveis. A repetição desse padrão é
descrita como um fractal. Assim, os fractais se caracterizam como manifestações temporais,
espaciais ou do espaço de fases do caos em sistemas dinâmicos lineares. O aparecimento de
uma estrutura, em um sistema através da sua própria dinâmica interna e mecanismos de
retroalimentação são a essência da auto-organização (Baas, 2002).
Os sistemas contendo vários elementos com interações não lineares geralmente exigem
essa dependência sensível das condições inicias, particularmente quando o sistema é forçado
ou dissipativo. O sistema se caracteriza como forçado quando sua dinâmica interna é
impulsionada pela energia fornecida externamente, e dissipativo quando a energia "útil" - em
termos de sua capacidade de realizar trabalho – é convertido em uma forma menos “útil”,
ocorrendo de formas mais relevante por meio do atrito (Baas, 2002). Os sistemas costeiros
podem ser classificados como sistemas dissipativos complexos não lineares, pois a energia do
vento e das ondas é dissipada na zona costeira, e as interações entre morfologia, transporte de
sedimentos e dinâmica de fluidos possuem elementos não lineares.
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A aplicação das teorias de caos, fractais e os conceitos de auto-organização se tornam
uma abordagem óbvia na geomorfologia devido as paisagens exibirem uma gama de interações
dinâmicas não-lineares entre os elementos do sistema (Vasconcellos et al., 2015). Por exemplo,
Southgate & Moller (2000) investigaram a resposta da morfologia praial às forçantes
hidrodinâmicas em escalas de tempo mensais a decadais por meio do comportamento de autoorganização. Com a análise fractal de séries temporais ao longo de vários perfis ao longo da
praia, descobriram que diferentes partes da face praial exibem diferentes graus de autoorganização.
Os modelos de Autômatos Celulares (AC) procuram explicar fenômenos por meio de
regras simplificadas, permitindo aos seus componentes interagirem de forma dinâmica até o
fenômeno macroscópico emergir (Di Gregorio & Serra, 1999). Essa abordagem computacional
discreta trata o espaço como uma matriz uniforme tesselada (Figura 6), em que cada célula da
matriz pode ter vários estados possíveis. Esses estados podem mudar através de um conjunto
de regras que operam com base no estado da própria célula e das células vizinhas. Um modelo
de AC discretiza o espaço, o tempo e o estado (Fonstad, 2006).

Figura 6: Tesselação do espaço em um autômato celular. Adaptado de: Wolfram (2002).

Autômatos celulares têm sido utilizados na modelagem em vários ramos do
conhecimento nas ciências da terra, nos quais os conceitos de auto-organização aparecem à
medida que o sistema se desenvolve no tempo, como na ecologia e dinâmica da vegetação,
hidrologia e geomorfologia (Chase, 1992; Balzter et al., 1998; Baas, 2002; Coulthard et al.,
2007; Mendicino et al., 2013; Fort, 2013; Hyandye & Martz, 2016; Silva et. al., 2018). Embora
existam muitas diferenças entre os modelos de AC usados em cada ramo, há várias propriedades
fundamentais comuns entre todos (Tabela 1) (Fonstad, 2013).
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1

A simulação acontece em
um espaço de células
discretas

A dimensão espacial pode ser uma
(linha de células), duas (uma grade
em matriz), ou três (um cubo
voxel), mas em ACs de
geomorfologia são utilizados
espaços da grade em matriz
bidimensional

4

Estado de
cada célula

Todos os estados da célula são
valores discretos, e não contínuos.
A escolha do número de estados é
decidida pelo modelador com base
no tipo de modelo que está sendo
desenvolvido e como as formas e
os processos devem ser
representados.

2

As células que preenchem o
espaço são colocadas em
mosaico no formato de
tessela para preencher
completamente o espaço

Em um espaço 2D, um mosaico
uniforme de preenchimento de
espaço pode ocorrer usando células
triangulares, quadradas ou
hexagonais.

5

Conceito de
vizinhança

Para que as células mudem de
estado a pedido das regras de
transição, as informações devem
passar da área vizinha da célula
para a célula. Por exemplo, se um
pixel seco estiver cercado por
células altas e úmidas, é provável
que na próxima etapa a célula se
molhe

3

Especificar explicitamente o
que acontece nos limites da
grade

Como a grade, é de tamanho finito,
haverá arestas na extensão máxima
do espaço. Como as células que
limitam essas bordas podem não
ter o mesmo número de células
vizinhas que o restante do espaço,
provavelmente serão necessárias
condições especiais de contorno
para que o modelo funcione
corretamente
6

Regras de
transição

Regras de transição são um
conjunto predeterminado de regras
lógicas ou algébricas que usam o
estado de uma célula e os estados
de seus vizinhos para determinar o
estado na célula na próxima etapa.

Tabela 1: Propriedades fundamentais que um autômato celular deve seguir. Adaptado de: Fonstad (2006).

A primeira aplicação popular de AC aconteceu no final dos anos 1960, quando o
matemático John Conway desenvolveu um jogo intelectual popular conhecido como jogo da
vida (Gardner, 1970). O jogo de Conway consistia em uma grade coberta por células que
poderiam ser brancas ou pretas, e uma série de regras aplicadas a cada célula determinaria se a
célula mudaria de cor ou estado. Verificou-se que algumas configurações iniciais se
multiplicam e se reformam continuamente, enquanto outras morrem rapidamente ou produzem
apenas padrões repetitivos. Rapidamente, o jogo da vida foi adaptado aos computadores
digitais, e os pesquisadores perceberam que uma quantidade enorme de processos
computacionais e dinâmica estava sendo realizada por esse pequeno jogo (Fonstad, 2006).
A conexão dos AC com o computador digital tornou-se bem estudada e popularizada
nas décadas de 1970 e 1980. Ao longo desse período, o geógrafo Waldo Tobler percebeu que
bancos de dados de mapas matriciais (raster) poderiam ser iterados como AC para simular o
progresso em vários sistemas (Tobler, 1979). Enquanto que na dinâmica de fluidos, os
pesquisadores perceberam que o fluxo poderia ser simulado não apenas por equações
diferenciais parciais discretizadas (PDEs), mas que também poderiam representar o fluido
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como uma série de partículas ativadas ou desativadas que interagiam com células vizinhas em
um conjunto de regras de conservação e que a iteração maciça dessas células e regras produziria
fluxos de fluidos bidimensionais altamente realísticos (Hardy et al., 1976; Fonstad, 2006).
Uma das primeiras simulações de AC aplicado à geomorfologia funcionava como uma
grade com células cobertas por um número finito de 'blocos' de areia. Assim, com a adição de
areia, aplicava-se uma regra em que a areia mudava para as células vizinhas após um certo
limite de altura ser atingido (Bak et al., 1987).
O conceito de auto-organização e dos modelos de autômatos celulares no ambiente
costeiro tem a sua aplicação mais conhecida por meio da ocorrência de cúspides praiais. Werner
& Fink (1993), por meio de um modelo de autômato celular, procuravam explicar a aparência
de cúspides de praia por auto-organização. Vários estudos se seguiram em busca de
compreensão acerca de cúspides praiais, evolução da costa e a importância dos conceitos de
auto-organização na evolução dos processos costeiros (Ashton et al., 2001; Coco et al., 2004;
Coco e Murray, 2007). Também existem aplicações em outros ambientes, como: estuários
(Dearing et al., 2006; Bentley & Karunarathna, 2012; Bentley, 2016), dunas costeiras (Werner,
1995; Baas & Nield, 2007; Zhang et al., 2010), dunas offshore (Knaapen et al., 2013) e dinâmica
praia-duna (Barrio-Parra & Rodriguez-Santalla, 2014; Zhang et al., 2015; Keijers et al., 2016;
Silva et al., 2018; Silva et al., 2019).
Os modelos de autômato celular se tornaram uma parte importante das simulações
devido a: serem uma abordagem extremamente flexível; permitem escolher o nível de realidade
a ser representado, desde modelos abstratos até altamente realistas; possuem as entradas e saídas
parecidas com um mapa; e possuem uma integração bastante simples e direta com muitas
plataformas e softwares de computadores (Fonstad, 2006; 2013; Murray e Fonstad, 2007).
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3 OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho está centrado em compreender a influência de
parâmetros locais na variação espacial do desenvolvimento de dunas frontais ao longo de uma
barreira arenosa com suprimento sedimentar eólico limitado (Ilha Comprida, SP).
Os objetivos específicos para a elaboração do presente trabalho são:
•

Caracterizar e identificar as mudanças morfológicas das dunas frontais de Ilha
Comprida (SP) no setor das Dunas de Juruvaúva;

•

Avaliar a evolução morfológica e estabelecer o grau de mobilidade das dunas
frontais de Ilha Comprida (SP) utilizando um modelo de autômato celular;

•

Entender o nível de influência dos diferentes parâmetros (i.e. cobertura vegetal,
água subterrânea) no desenvolvimento das dunas em sistemas de baixo aporte
sedimentar utilizando um modelo de autômato celular.
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4 ÁREA DE ESTUDO

Geologicamente, uma das características mais importantes do estado de São Paulo
(Brasil) é a presença da Serra do Mar. A Serra do Mar é um conjunto de escarpas festonadas
com cerca de 1.000 km de extensão, estendendo-se desde o sul do Rio de Janeiro até o norte de
Santa Catarina, sendo constituída principalmente por rochas do Embasamento Cristalino de
idade Pré-Cambriana (Almeida & Carneiro, 1998). Essas escarpas são responsáveis por
caracterizar o litoral Paulista através de seus constantes afloramentos e seu posicionamento
aproximadamente paralelo a linha de costa, sendo mais próximo ao norte e mais recuada ao sul
do estado (Tessler & Goya, 2005; Almeida, 1976; Almeida & Carneiro, 1998). O recesso da
Serra do Mar ao sul permitiu o estabelecimento de grandes planícies, formadas essencialmente
por depósitos marinhos ou flúvio-lagunares (Tessler, 1988), como a planície Cananéia-Iguape
(Guedes et al, 2011), que compreende a área contemplada nesse estudo, Ilha Comprida (Figura
7).

Figura 7: Mapa de localização da área de estudo - Ilha Comprida, São Paulo com ênfase nas dunas de Juruvaúva.

A planície costeira Cananéia-Iguape está localizada entre as latitudes 24°40′S e 25°05′S
e as longitudes 47°25′O e 48°00′O. É a planície costeira mais extensa do estado, constituída
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basicamente por sedimentos quaternários arenoso, compostos por areias finas muito bem
selecionadas (Marquez, 2007). Devido à presença de complexos canais estuarinos e lagunares,
houve o desenvolvimento do Complexo Estuarino Lagunar Cananéia-Iguape, formado pelas
ilhas de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape e Cardoso; pelos canais lagunares: Ararapira, Mar de
Cananéia, Mar Pequeno e Mar de Cubatão; pelas desembocaduras: Barra de Ararapira, Barra
de Cananéia e Barra de Icapara; por rios de gamboa e pelos canais artificiais: Valo Grande e
Varadouro (Bonetti Filho & Miranda, 1997; Gagliardi, 2013; Sousa, 2013).
Ilha Comprida, caracterizada por Suguio & Martin (1978) como uma ilha-barreira
quaternária, possui cerca de 63 km de extensão e largura média de 3 km. Estende-se de NE para
SW desde a desembocadura lagunar de Icapara, ao sul da foz do rio Ribeira de Iguape, até a
desembocadura de Cananéia. É predominantemente composta por sedimentos arenosos de
idade quaternária, com exceção do Morrete (único embasamento cristalino presente em toda a
ilha), essencialmente baixo e plano, com altitudes inferiores a 5 m (Tessler, 1988).
A ocupação de Ilha Comprida data desde os tempos pré-históricos neolíticos, em que os
marcos dessa ocupação humana são: a presença de sambaquis, a tentativa de formação de
núcleo urbano na fase colonial e a colocação de um marco de pedra com as armas de Portugal
na Ilha do Cardoso em 1531 (Becegato & Suguio, 2007).
Por meio da construção da ponte de ligação Iguape-Ilha Comprida em 2000 ocorreu um
aumento da população, que atingiu taxas de crescimento próximas a 100% entre os anos de
2000 e 2006. Atualmente, o município de Ilha Comprida possui uma população estimada em
11.000 habitantes, compreendendo uma área territorial de aproximadamente 196 km² (IBGE,
2019). O setor norte é a principal região de ocupação da ilha, relacionado com a proximidade
da ponte, enquanto que comunidades tradicionais, loteamentos para casas de veraneio e serviços
relacionados ao turismo prevalecem ao sul (Becegato & Suguio, 2007; Gagliardi, 2013).
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4.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.1.1 Planície Cananéia-Iguape

A planície sedimentar Cananéia-Iguape é composta por três formações sedimentares,
denominadas Formação Pariqüera-Açu, Formação Cananéia e Formação Ilha Comprida, que se
encontram sobre um embasamento cristalino de idade pré-cambriana e origem metamórfica do
Grupo Açungui (Tessler, 1988). A planície costeira encontra-se coberta, em grande parte, por
sedimentos quaternários arenosos, homogêneos, compostos por areias finas muito bem
selecionadas, que variam de continentais na base, à de influência marinha no topo (Souza &
Suguio, 1996; Marquez, 2007).
A gênese e o desenvolvimento desta planície estão relacionados a dois importantes
eventos de oscilação do nível do mar ao longo do Quaternário, ambos de origem glacioeustática. O primeiro é denominado de Transgressão Cananéia e atingiu, em seu máximo
(120.000 A.P.), níveis entre 8 e 10 m acima do valor médio atual e, em seu máximo regressivo
(18.000 A.P.), níveis de aproximadamente 110m abaixo do valor médio atual (Martin,
Bittencourt & Vilas-boas, 1982) O segundo, é denominado Transgressão Santos e atinge, em
seu máximo (5.100 A.P.), níveis de até 5 m do valor médio atual (Martin et al., 1985).
De acordo com Tessler (1982), ensaios hipotéticos sobre a gênese da planície lagunar
de Cananéia-Iguape foram realizados por Besnard (1950), por meio das características
geomorfológicas da região lagunar.
O modelo evolutivo dividiu a gênese da planície lagunar de Cananéia-Iguape em cinco
estágios distintos conforme descrito na sequência:

1. Deposição de argilas arenosas transicionais e areias marinhas transgressivas da
Formação Cananéia sobre os sedimentos da Formação Pariquera-Açú durante a
Transgressão Cananéia, há aproximadamente 120.000 anos;
2. Deposição de cordões litorâneos no topo dos depósitos arenosos da Formação
Cananéia durante o período de regressão subsequente;
3. Forte erosão da Formação Cananéia, com a formação de vales, no período com
nível relativo do mar mais baixo que o atual. A regressão atingiu o seu máximo em
cerca de 18.000 A.P. (-110 m);
4. Afogamento das partes mais baixas da planície costeira e formação de um extenso
sistema de lagunas por ação da Transgressão Santos. Também ocorreu a erosão das
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partes mais altas da Formação Cananéia, possivelmente servindo como área fonte
secundária para os depósitos marinhos holocênicos, isto é, pode ter possibilitado a
ressedimentação holocênica do material erodido;
5. Formação de inúmeras gerações de cristas praiais holocênicas na Ilha Comprida,
devido às oscilações do nível relativo do mar, e fechamento e assoreamento
gradual da paleolaguna. Isso ocorre em um novo período de regressão, quando o
mar ruma ao nível atual.

4.1.2 Ilha Comprida

Guedes et al. (2011) apresentaram um modelo de evolução sedimentar para Ilha
Comprida, no qual a presença do morro de Icapara influencia o crescimento transversal e
longitudinal à frente de outros componentes. Esse modelo possui quatro fases principais de
crescimento, que ocorrem em oito tempos.
Conforme esse modelo (descrito na Figura 8), durante a fase 1 teve-se um crescimento
maior para NE, devido a adição de cordões litorâneos curvados para esse rumo, com
pronunciado componente de “engorda” rumo SE (tempos 1 e 2). Na fase 2, o crescimento para
NE se tornou mais pronunciado, tornando secundária a componente de alargamento para SE
(tempos 3 e 4). Na fase 3, o morro de Icapara teria interrompido temporariamente o crescimento
para NE, agindo como um obstáculo para a deriva litorânea e assim possibilitou fase dominada
por alargamento (tempos 5 a 7). Por último, durante a fase 4, o crescimento da ilha atingiu o
tamanho em que o morro de Icapara não mais funcionava como obstáculo para a deriva
litorânea. Retomando o crescimento com sentido para NE, como pode ser observado até hoje
com a migração da desembocadura de Icapara (tempo 8).
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Figura 8: Modelo Evolutivo da barreira de Ilha Comprida durante o Holoceno. Fonte: Guedes et al. (2011).

Através da caracterização de Ilha Comprida têm-se as seguintes unidades
geomorfológicas principais:
a) Terraços marinhos pleistocênicos (parcialmente erodidos) denominados Formação
Cananéia (Petri & Suguio, 1973).
b) Terraços marinhos holocênicos e áreas de acreção atual denominada Formação Ilha
Comprida (Suguio & Martin, 1994);
c) Campos de dunas fósseis, sendo o mais perceptível campo de dunas costeiras do
estado de São Paulo; e
d) Morrete.
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4.2 DINÂMICA ATUAL

4.2.1 Sistema praia-duna de Ilha Comprida

Segundo Nascimento Jr. et al. (2006), o regime morfodinâmico da praia é
predominantemente dissipativo (estágio 1) de acordo com a classificação de Wright & Short
(1984). As ondas de arrebentação possuem cerca de 80 cm de altura, as praias apresentam ampla
zona de espraiamento (média de 75 m), baixa declividade (média de 0,67º) e elevada largura
entre o nível de espraiamento médio e o pé das dunas frontais (média de 74,7 m). Os maiores
valores de declividade concentram-se próximo às extremidades da ilha.
Quanto à morfologia da praia, observa-se predomínio da forma terraço de berma até os
primeiros 16 km no sentido SW-NE. O grande trecho restante da Ilha, predomina basicamente
uma face de espraiamento larga e plana de morfodinâmica dissipativa, com regime de quebra
das ondas nitidamente deslizante (Nascimento Jr, 2006). Barcelos (1975) concluiu que, de
modo geral, as praias da Ilha Comprida apresentam sedimentos compostos por areia fina, com
baixa variação ao longo de seu sistema praial e com concentração de minerais pesados em certos
locais. O conhecimento relacionado ao sistema praial de Ilha Comprida baseia-se
principalmente nos estudos apresentados na Tabela 2, realizados em diferentes escalas no
ambiente.
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1975

Barcelos

Observou cinco subambientes
deposicionais: eólico-dunas,
praial, marinho raso – cordões
litorâneos, marinho raso –
praial e mangue.
Deposição dos sedimentos na
face marinha:
predominantemente na direção
NE.

De modo geral, os sedimentos
são areia fina, com baixa
variação ao longo de seu
sistema e com concentração de
minerais pesados em certos
locais.

2010

Marquez &
Mahiques, 2010

Avaliou a variabilidade sazonal
do setor considerando o prisma
subaéreo e submerso;

Apresentou padrões de
deposição e erosão do perfil
praial relacionadas a eventos
meteorológicos; sendo o perfil
mais erodido no inverno, com o
aumento de sistemas frontais, e
acrescido no verão, com o
predomínio de ondulações de
tempo bom. Corroborando com
Nascimento (2006).

1978

Tessler

Apoiou hipótese de
transporte para NE,
através do padrão de
crescimento dos
cordões litorâneos;
Verificou a
coexistência de dois
sistemas de ondas:
provenientes de S-SE
que geram correntes
que se propagam à
NE, enquanto que as
correntes de deriva
litorânea com sentido
SW, são geradas a
partir de ondulações
provenientes dos
quadrantes NE-E.

2013

Gagliardi

Associou a
sazonalidade dos
processos
ondulatórios nas
praias da região sul
da ilha as flutuações
volumétricas dos
perfis;

Em escala diária, o
transporte
predominante nas
praias foi em direção
ao mar, enquanto que
sazonalmente,
corroboraram com os
de Marquez &
Mahiques (2010).

1997

Souza

Sugeriu a presença de
duas células que
formariam um centro
de divergência na
região centro-sul da
ilha, apesar de manter
a ideia de tendência
geral para NE;

Dinâmica que
explicaria um foco de
erosão nas praias da
região centro-sul da
Ilha;

2016

2009 Giannini et al.

Setorizou as praias a
partir de seu estágio
morfodinâmico através da
caracterização visual.
Concluindo que alguns
trechos variam de
dissipativa no verão para
dissipativa-intermediária
no inverno.

Silva, Sousa & Siegle

Analisou o clima de ondas, a distribuição da força
de onda e os padrões de deriva litorânea
(interanual e sazonalmente); Além da
vulnerabilidade a erosão.
Clima de onda predominante de S, ENE e SSW
com ondas de 1,5 m (menores valores relativos no
verão) e 8 s;
Predomínio de S e SW nos meses de outono e
inverno, e ENE nos meses de verão e primavera;
Diminuição do tamanho do grão e aumento do seu
selecionamento em direção à NE da ilha
(corroborando o transporte sedimentar longitudinal
para NE);
Processos de erosão associados a dinâmica costeira
(corroborando com Marquez & Mahiques (2010) e
Gagliardi (2013)), em que a interferência humana
causou prejuízo em áreas interiores;
A ilha possui áreas com condições hidrodinâmicas
que levar à erosão (setor norte e centro-sul) ou a
deposição (central). A erosão é causada pelo
balanço sedimentar negativo devido a maior força
das ondas e gradientes positivos de transporte
longitudinal e a deposição ocorre devido a menor
força das ondas e os gradientes negativos no
transporte longitudinal.

Tabela 2: Estudos associados a dinâmica costeira do sistema praial de Ilha Comprida, São Paulo.
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4.2.2 Sistemas atmosféricos e oceanográficos

A zona costeira de Ilha Comprida está situada no meio da Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), que separa as áreas afetadas pelas massas de ar tropicais e equatoriais, e
pelas áreas afetadas pelas massas de ar polares proveniente do polo sul (Satyamurti et al., 1998).
Os dois principais sistemas atmosféricos responsáveis pelo clima na região são: o Anticiclone
Tropical do Atlântico (ATA), centro de alta pressão responsável pelos ventos alísios; e o
Anticiclone Polar Migratório (APM), centros de alta pressão responsável pela passagem de
sistemas frontais (Tessler & Goya, 2005).
As massas de ar tropical oriundas do Anticiclone Tropical Atlântico (ATA), geram
ventos do oceano para o continente durante todo o ano, produzindo na região ondas
provenientes do quadrante NE, que apresentam altura máxima variando de 1 a 1,5 m (Gagliardi,
2013). Normalmente, essas ondas estão associadas a condições climáticas de tempo bom e
ocasionam o surgimento de uma corrente de deriva litorânea com sentido SW (Tessler, 1988);
e de massas de ar polar associadas ao Anticiclone Polar Migratório, antecedido pelas frentes
frias e que originam ondas provenientes do quadrante SE-S-SW (Sant’Anna Neto, 1990; Goya
& Tessler, 2000). Os ventos predominantes na região foram determinados por Silva (1989)
como vindos do quadrante SW (SW e WSW) com intensidades de 3 a 3,5 m/s, e com frequência
de ocorrência de 46,9% no período entre os meses de janeiro e setembro.
O clima dominante de Ilha Comprida é subtropical úmido, com umidade relativa média
do ar acima de 80%, ausência de uma estação seca bem definida e verões quentes (Lepsch et
al., 1990). Dados meteorológicos da região de Cananéia/Iguape durante o período de 1895 até
1990 observaram uma umidade média do ar maior que 70%, a média anual de precipitação de
1583 mm e uma temperatura anual média de 21.1 °C (Geobrás, 1966). A região apresenta
valores pluviométricos máximos de janeiro a março com média mensal de 266,9 mm, e mínimos
em julho e agosto, com média mensal 95,3 mm, sendo 2300 mm a precipitação média anual
(Silva e Hartz 1987).
O litoral Sul de São Paulo é condicionado por um regime de micromaré (inferiores a 2
m), com variações médias de 1,2 m na maré de sizígia e 0,25 m na maré de quadratura, e
predominantemente semidiurno (Mesquita & Harari, 1983; Harari & Camargo, 1994). A ondas
também estão associadas aos fenômenos atmosféricos, sendo os swell de E e NE associados aos
ventos alísios e os de S/SE às frentes frias (Tessler, 1988). Ao se avaliar dados de altura de
onda, 90% dos casos variam entre 0,5 é 2 m, em que50% são entre 1 e 1,5 m (Geobrás, 1966).
O período médio de onda é 8 ± 1 s e acontece durante a ação de ventos de SE (Geobrás, 1966).
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Esses dois sistemas de onda são responsáveis pelo transporte longitudinal em duas direções,
mas com predominância para NE (Tessler, 1988; Souza, 1977; Silva et al, 2016).

4.2.3 Dunas

A barreira de Ilha Comprida é formada pela alternância entre fases mais favoráveis e
menos favoráveis à sedimentação eólica, onde pode-se observar uma sucessão entre zonas de
cordões litorâneos formados por cristas praiais (beach ridges) e zonas de cordões de dunas
frontais e cavas de deflação (blowouts) (Sawakuchi et al., 2008).
A porção mais interna da ilha é formada por planície de cristas praiais, que representam
fase de acelerada progradação (Giannini et al. 2009, Guedes et al. 2011). Barcelos (1975) referese a quatro alinhamentos, posicionados subparalelamente à praia atual, possuindo altitudes que
variam de 7 a 8 m com larguras entre 100 e 200 m. De acordo com Suguio et al. (1999), estas
cristas de dunas foram provavelmente formadas devido ao trabalhamento eólico superficial de
cristas praiais. Algumas delas que estão localizadas mais ao interior da ilha se encontram
cobertas por vegetação e, por isso, mais estabilizadas. Outras encontram-se em maior
proximidade à praia e apresentam menor ou maior grau de atividade, de acordo com essa
proximidade (Petri & Suguio, 1973).
As dunas eólicas adjacentes à linha de costa atual, que incluem dunas frontais ativas,
campo de blowouts e dunas incipientes (Sawakuchi et al., 2008). As dunas frontais são limitadas
ao espaço de 50 a 300 m, com altitudes próximas ou inferiores a 1 m, sendo mais largas e mais
representativas na extremidade SW da ilha, podendo estar estabilizadas pela vegetação ou
serem ativas (Campos, 2013). Conforme Maretti (1989), as espécies de vegetação
predominantes para a fixação das dunas são halófitas e/ ou psamófitas ou psamófilas herbáceas,
ou seja, bem adaptadas ao ambiente dominado por aerossol marinho e substrato arenoso.
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

No presente estudo, a área do levantamento foram as Dunas de Juruvaúva, Ilha
Comprida, São Paulo (Figura 7). Foram realizadas duas saídas de campo (11/09 e 26/11)
durante o ano de 2018 com o VANT (veículo aéreo não-tripulado) DJI Phantom Vision 2 Plus
(Figura 9a).
A correção e georreferenciamento das imagens coletadas foram realizados através de
pontos de controle visíveis nas imagens (Figura 9b). Esses pontos foram estabelecidos a partir
do uso de Sistema de Posicionamento Global Diferencial (DGPS) (Figura 9c). O levantamento
pode ser feito no modo estático ou cinemático. O modo estático é utilizado para a obtenção dos
dados de forma pontual e não continua. O levantamento foi realizado usando um GPS com base
(estático) fixo em um ponto, e um GPS móvel (cinemático) sobre os pontos em que as
coordenadas desejam-se determinar, adquirindo as coordenadas dos pontos de controle. Para a
realização deste trabalho foram utilizados os instrumentos do modelo Trimble 5700 como
receptor fixo e o Trimble R4 como receptor móvel. A base receptora foi posicionada na praia e
configurada para coletar os pontos. O receptor móvel foi configurado para o estilo de
levantamento “Posicionamento Relativo Cinemático”, com variação máxima da qualidade dos
levantamentos ajustada para ± 1 cm. Ainda foi adquirida em campo a altura do lençol freático
na praia com o auxílio de um piezômetro, para posterior utilização na modelagem numérica.

5.1.1 Aerofotogrametria

A
A

5.1.1 Aerofotogrametri a

B

C

Figura 9: Aquisição dos dados com o VANT a) Voo; b) Ponto de controle; c) Base fixa DGPS.
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O processamento das imagens adquiridas com o VANT (Veiculo aéreo não-tripulado)
foi realizado com o uso do software Agisoft Photoscan. Este programa utiliza soluções
fotogramétricas pelo método de Structure from Motion (SfM) (Snavely et al., 2008). O princípio
desse método consiste em obter informação acerca da geometria 3D de um objeto utilizando
imagens 2D.
O primeiro passo foi o alinhamento das câmeras. Nesse estágio o PhotoScan procura
por pontos em comum nas fotos e as combina, procurando a posição da câmera em cada imagem
e refinando os parâmetros de calibração da câmera. Como resultado é formada uma nuvem de
pontos esparsa. O passo seguinte é a geração da nuvem de pontos densa e a geração do modelo
digital de superfície (MDS). que posteriormente foi editado e classificado para se construir o
modelo digital de terreno (MDT). Por último tem-se a reconstrução da superfície, que consiste
na geração do ortomosaico (Figura 10).

Figura 10: Processo de geração dos produtos através de Structure from Motion. Adaptado de: Javadnejad (2018).
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5.1.2 Processamento dos dados do DGPS

Foram utilizadas Redes Brasileiras de Monitoramento Contínuo (RBMC) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o pós-processamento dos dados da base fixa
do DGPS no programa Trimble Business Center. As RBMC são estações geodésicas, equipadas
com receptores GNSS (Global Navigation Satellite Systems) de alto desempenho utilizadas
como referência de posicionamento para a correção de dados altimétricos. Neste trabalho foram
utilizadas duas estações de identificação, localizadas em Cananéia (CEEU) e na Escola
Politécnica de São Paulo (Poli - São Paulo/CEFT). Após a correção da base fixa, esta foi
utilizada para corrigir os pontos de controle coletados com o receptor móvel. Estes dados foram
exportados em SIRGAS 2000, com as posições (latitude e longitude) e altimetria de cada ponto
coletado.
Devido aos dados de saída do DGPS fornecerem as alturas com relação ao elipsoide,
desconsiderando a referência do nível do mar, foi realizado um segundo processamento para se
encontrar a ondulação geoidal. O geoide é representado pela superfície equipotencial do campo
de gravidade da Terra que corresponde ao nível médio do mar (Figura 11). Para estimar a forma
do geoide é introduzido um elipsoide de revolução, que possui dimensões e características
matematicamente definidas (Lobianco et al., 2005). A partir de então, calcula-se da superfície
geoidal.

Figura 11: Esquema do geóide, elipsoide de revolução e o cálculo da altura ortométrica.
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Esta transformação foi obtida através do Sistema de Interpolação de Ondulação Geoidal,
o MAPGEO 2010 do IBGE. A correção é realizada através da equação 1, onde H é a altura
ortométrica, h é a altura elipsoidal e N é a altura geoidal:
H=h–N

(1)

5.1.3 Otimização e Validação da aerofotogrametria

Foram realizados três tipos de sobrevoo (70, 80 e 110 m de altura) para que se utilizasse
a melhor resolução final. Os voos foram efetuados com uma sobreposição vertical de imagens
maior que 80% e sobreposição lateral maior que 60%. Para tanto, utilizou-se um espaçamento
de 50 m entre as linhas e 3 de segundos entre cada imagem. Estes valores foram determinados
com o intuito de cobrir a área amostrada para que todos os pontos fossem registrados em ao
menos duas fotos (Agisoft, 2013).
É possível otimizar o levantamento aerofotogramétrico através das alturas das câmeras
contidas no registro de voo. O registro de voo vem embutido nas imagens contendo o nome das
câmeras, latitude, longitude e altura de voo. Outra maneira de aperfeiçoar o levantamento é
através da coleta dos pontos de controle (PC), como foi previamente descrito. Estes pontos
foram obtidos na região da praia e das dunas frontais durante as saídas de campo. Para avaliar
a qualidade dos levantamentos aerofotogramétricos, foram estabelecidos pontos de checagem
entre esses pontos de controle (Figura 12). Todos os produtos foram exportados em Projeção
Universal Transversal de Mercator (UTM) zone 23S.
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Figura 12: Pontos de controle e de checagem utilizados para otimização e validação da aerofotogrametria
a) setembro b) novembro.

As configurações dos pontos de controle e checagem utilizados nas otimizações estão
apresentadas na Tabela 3. Devido aos resultados do processamento, foram escolhidos os dados
do Voo 2 de setembro e do Voo 1 em novembro, para as análises.
Pontos de Controle

Campo 1
Campo 2

Voo 1
Voo 2
Voo 3
Voo 1
Voo 2

Altura de
Voo (m)
80
55
135
105
85

Pontos de Checagem

Quantidade

Erro (cm)

Quantidade

Erro (cm)

17
16
17
12
12

149,82
11,01
57,29
11,63
25,40

5
4
4
4
5

146,43
50,34
46,22
61,85
50,01

Tabela 3: Resultado do processamento no software Agisoft Photoscan contendo as informações dos dois campos
realizados: altura de voo, quantidade e erro (m) dos pontos de controle e de checagem.

Com os produtos finais do levantamento aerofotogrametrico, detalhadas observações
morfológicas da área de estudo são possíveis, uma vez que esses produtos possuem uma
resolução espacial e uma estimativa de erro muito altas. Na Figura 14, pode-se observar a
riqueza de detalhes do ortomosaico.
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Figura 13: Imagem Ortomosaico da área de estudo. (a) Zoom na escala 1:2000. (b) Zoom na escala 1:1000 e
(c) Zoom na escala 1:500.

Após todas as correções necessárias, os dados obtidos foram importados para o
programa Arcgis 10.5 para a confecção de malhas, utilizadas para avaliar as variações das cotas
topográficas, o volume de sedimento, análise de perfis praiais e das características morfológicas
entre as saídas de campo.
O volume foi calculado a partir da integração entre uma superfície ƒ(x,y), parametrizada
a partir da malha interpolada, e uma superfície plana Z, com valor inferior ao menor valor
altimétrico encontrado em todos os levantamentos. Para comparar os volumes entre os
levantamentos, foi estabelecida uma região padrão para todas as malhas. Esta região limita
horizontalmente as malhas interpoladas, fixando uma área para comparação.
O programa Arcgis 10.5 também foi utilizado para o cálculo de inclinação e direção das
feições. As taxas de variação (delta) da superfície nas direções zonal (dz/dx) e meridional
(dz/dy) da célula central determinam a inclinação pela função inclinação (slope).
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5.2 MODELAGEM NUMÉRICA

O modelo de autômato celular DUBEVEG (Keijers et. al., 2016) simula os processos
eólicos, hidrodinâmicos e bióticos relevantes para evolução de dunas costeiras, em que células
(slabs) de areia se movem de uma célula para outra, baseada em um número de regras. Essas
regras substituem a complexa interação de leis da física, como as que governam o transporte
eólico, a disponibilidade sedimentar, o fluxo do vento em uma superfície e a resposta da
vegetação ao soterramento.
O DUBEVEG é baseado no algoritmo DECAL, usado por Nield & Baas (2008) para
explorar a relação entre processos ecológicos e morfológicos. O modelo consiste em três
módulos: eólico, hidrodinâmico e de vegetação. A relação dos módulos ocorre em torno do
modulo eólico que é o centro do modelo. Após um número fixo de iterações, o módulo de
vegetação é iniciado para atualizar a cobertura vegetal. Esse número de iterações entre cada
atualização da vegetação define o número de interações de transporte eólico por ano (Figura
14) (Baas, 2002).

Figura 14: Resumo do funcionamento do modelo DUBEVEG com os três módulos: transporte, hidrodinâmico e

vegetação. Adaptado de: Van Dokkun (2019).
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5.2.1 Módulos de transporte

A topografia do modelo consiste no empilhamento de células (slabs) de areia. Esses
blocos são escolhidos estocasticamente com a chance pe (probabilidade de erosão eólica), sendo
movidos na direção do vento (constante), com uma distância de transporte (J) de 1, e
depositados estocasticamente com uma chance pd (probabilidade de deposição) ou movido mais
a frente com a chance 1 – pd (Keijsers et al., 2016), como mostrado na Figura 15. Uma descrição
detalhada do algoritmo de transporte eólico pode ser encontrada em Baas (2002) e Nield &
Baas (2008b).

Figura 15: Processo de movimento das células (slabs) com a retirada (1), transporte no sentido do vento (2)

deposição (3a) ou mais transporte (3b). Probabilidade de erosão e deposição são controladas pela cobertura vegetal
em cada célula e a presença de zonas atrás de uma topografia mais alta. Fonte: Keijers et al. (2016).

As probabilidades de erosão e deposição são influenciadas pela cobertura vegetal, as
zonas de sombra, o nível do lençol freático e o nível médio do mar. As zonas de sombra ocorrem
quando múltiplas células vizinhas têm uma diferença na elevação maior que o limite para que
se tenha erosão pelo vento. Células na zona de sombra possuem probabilidade de erosão pelo
vento de 0 e probabilidade de deposição pelo vento de 1.
A topografia de equilíbrio é um mapa de elevação utilizado para que as células erodidas
e acrescidas pelos processos marinhos tenham uma nova elevação. Isto pode aumentar a
elevação, o que simula a entrada de sedimentos pelo mar; ou diminuir a elevação, que seria a
erosão pela hidrodinâmica. Enquanto que a limitação na disponibilidade de areia pelo lençol
freático ocorre devido a localização do mesmo. O lençol freático está localizado entre o perfil
de equilíbrio da praia e o nível médio do mar sendo uma elevação proporcional ao perfil de
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equilíbrio (zgroundwater= a · zequilibrium). Nenhuma erosão eólica é possível abaixo o nível do lençol
freático ou abaixo do nível médio do mar.
Outra observação importante neste módulo é que inclinações mais íngremes são
permitidas nas células com vegetação devido ao ângulo de repouso das células não-vegetadas
(θb) ser menor do que o ângulo das células vegetadas (θv) (Keijsers et al., 2016). Isto é relevante
para o módulo de avalanche que é acionado quando o ângulo entre as células vizinhas/diagonais
é igual ou maior do que o ângulo de repouso então essas células são transportadas da célula
mais elevada para a célula mais próxima.
O transporte eólico anual do modelo é calculado através da equação de Nield & Baas
(2008), em que Hs é a altura da célula (m), L, o tamanho da célula, Pe, probabilidade de erosão
e Pd a de deposição e n é o número de iterações do módulo eólico a cada ano:
𝐐 = 𝐇𝐬 × 𝐋 × ( 𝐏𝐞) × 𝐧
𝐏𝐝

(2)

Esse cálculo precisa ser parametrizado com valores reais de transporte eólico anual na
área estudada. Assim, essa análise foi realizada com os dados de vento disponíveis para a região,
que são os dados da estação meteorológica da base de pesquisa “Dr. João de Paiva Carvalho”
do Instituto Oceanográfico da USP, localizada em Cananéia (Figura 7). Foi utilizada a
abordagem de Duarte-Campos et al., (2018), que utiliza a equação baseada em Kawamura
(1964) e inclui a velocidade de cisalhamento do vento (𝑈∗) e a velocidade limite de
cisalhamento (𝑈∗𝑡𝑚).
Q = 𝑪𝑲

𝝆𝑎
𝐠

(𝑼∗ − 𝑼∗𝒕𝒎 )(𝑼∗ + 𝑼∗𝒕𝒎 )²

(3)

Na equação (3), ρa = 1.225 kg/m3e g é a aceleração gravitacional (9,8m/s²). Kawamura
(1964) sugere a constante CK = 2,78.

𝑼∗ =

𝑼(𝒛)𝑲
𝒛

𝐥𝐧(𝒛 )

(4)

𝟎

Na equação (4) de velocidade de cisalhamento do vento, a equação é derivada da “Law
of the wall” de von Kárman. Em que K é uma constante que corresponde a 0,4, z é a elevação
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em (m) em que o vento foi medido. A rugosidade da zona entre-marés é representada por z0 =
2 x D50/30 (Sherman,1992).

𝒈𝐝
𝑼∗𝒕𝒎 = 𝑨 √

𝝆𝒔−𝝆
𝝆

(5)

A velocidade limite de cisalhamento foi calculada baseada em Keijers et al. (2016), onde
A é uma constante adimensional (0,1 para o limite do impacto), d é o tamanho médio do grão,
ρs é a densidade do sedimento (kg/m3) e ρ é a densidade do ar (kg/m3). Para finalizar, de forma
a calcular apenas o transporte de sedimentos em direção às dunas, ou seja, a componente
perpendicular do transporte; em que α corresponde ao ângulo formado pelo vento e a projeção
perpendicular do pé da duna na linha de costa, utilizou-se a equação (6).
Qcs= Qtotal × cos(α)

(6)

5.2.2 Módulo hidrodinâmico

No módulo hidrodinâmico acontecem os processos marinhos que representam a força
do mar no sistema praia-duna. O módulo hidrodinâmico roda uma vez a cada duas semanas,
correspondendo a um ciclo de sizígia-quadratura (De Groot et al. 2011). O modelo utiliza uma
curva de probabilidade cumulativa do máximo diário para definir o nível de água para cada
iteração hidrodinâmica, em que a estimativa do run-up da onda foi baseada na relação empírica
descrita por Stockdon et al. (2006).
A relação empírica é escolhida pela consistência da abordagem baseada nas regras
utilizadas devido ao modelo não considerar equações de transformação de ondas para resolver
a estimativa da altura do alcance da ação das ondas (run-up). Combinados, esses fatores
determinam o máximo de nível da água e, consequentemente, a área da topografia que está
sujeita a processos marinhos.

𝐑𝟐% = 𝟏. 𝟏 ∙ (𝟎. 𝟑𝟓𝛽𝐟√(𝐇𝟎 𝐋𝟎 ) +

𝟐

𝟏

√𝐇𝟎𝐋𝟎 (𝟎. 𝟓𝟔𝟑𝛽𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟒))
𝐟

(6)

Onde βf é a inclinação da zona entre-marés, H0 é a altura de onda offshore e L0 é o
comprimento de onda.

48

Para cada célula inundada tem-se a probabilidade de se voltar ao seu nível de referência:
𝐏𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨= (𝟏−𝐑𝐯) × ((𝐖𝐄 − 𝐖𝐝𝐢𝐬𝐬) + 𝐏𝐢𝐧𝐮𝐧) × 𝐒

(7)

Onde RV é a resistência para erosão devido à vegetação V, WE é o máximo erosivo da
força de onda, Wdiss é um fator de dissipação acumulado baseado na função inversa de
profundidade de água restante perpendicular da costa, Pinun é a probabilidade de mudanças do
nível do leito devido à inundação, independentemente da presença de ondas e S é a o termo
estocástico representando condições imprevisíveis e incontáveis (variabilidade do tamanho do
grão e interações de onda/corrente).

5.2.3 Módulo de vegetação

A grade inicial de vegetação no modelo consiste em um número sem dimensão entre 0
(sem vegetação) e 1 (completamente vegetada). O número de iterações da biota é uma por ano
(Keijsers et al., 2016). Duas espécies estão presentes no modelo, a espécie pioneira e a
estabilizadora. As células vazias se tornam vegetadas com a expansão de novas espécies
pioneiras devido ao crescimento lateral. Essa expansão ocorre quando a vegetação começa a
crescer com a mesma probabilidade que qualquer outra célula não-vegetada na grade. Novas
espécies estabilizadoras podem apenas se estabelecer em células que já possuem espécies
pioneiras.

5.2.4 Configurações do modelo

A área de estudo desse trabalho possui 240 m de largura e 306 m de profundidade e foi
extraída a partir do levantamento feito em campo. A resolução espacial é de 1 m
horizontalmente e 0,1 m verticalmente. Alguns valores utilizados no modelo são baseados em
testes previamente desenvolvidos por Keijers et. al. (2016) e Silva et al. (2018) (Tabela 4).
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Parâmetros

Valores

Unidades

Largura de célula

1

(m)

Altura de célula

0,1

(m)

Probabilidade de deposição em uma célula vazia (Pd)

0,1

-

Probabilidade de erosão (Pe)

0,5

-

Ângulo de sombra

15

Graus

Resistência a erosão devido a vegetação (Rv)

0,8

-

Proteção da duna

0,8

-

Tempo do módulo eólico

50

Interações por ano

Tabela 4: Parâmetros utilizados no modelo baseados em testes previamente desenvolvidos por Keijers et al. (2016)
e Silva et al. (2019).

5.3 CENÁRIOS
São necessárias várias informações acerca da área de estudo para modelar o
desenvolvimento das dunas, como: topografia, topografia de referência, altura do lençol
freático, níveis da água (maré e ondas) e a cobertura vegetal.

5.3.1 Caso real

Para a construção da grade de topografia foram utilizados os dados do VANT (Veículo
aéreo não-tripulado) exportados no formato xyz na resolução de 1m. Os dados foram
rotacionados para que o (x,y) iniciasse em 0 utilizando o software Matlab 2014a. A superfície
de referência foi realizada com a utilização de um filtro gaussiano passa baixa que removeu as
dunas do perfil (Figura 16). Além disso, a altura do lençol freático foi medida em campo, e
definida como sendo de 0,63 m de profundidade (em média) na região do pós-praia. Na entrada
do modelo, o lençol freático é considerado uma porção entre a topografia de equilíbrio e o nível
médio do mar. Sendo o mínimo (0) igual ao nível médio do mar e o máximo (1) igual a
superfície de referência. Dessa forma, a medição de campo foi transformada em uma proporção
da topografia de equilíbrio.
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Figura 16: Perfil transversal mostrando as grades utilizadas: topografia inicial, a topografia de referência e o lençol

freático. O eixo x corresponde a distância do perfil em metros e o eixo y, a cota topográfica.

Como mencionado previamente, o modelo utiliza o máximo observado de nível da água
a cada duas semanas (ciclo de sizígia-quadratura) para inundar a praia. Os dados de maré foram
obtidos através do marégrafo de Cananéia, localizado na base de pesquisa “Dr. João de Paiva
Carvalho” do Instituto Oceanográfico da USP, a aproximadamente 15 km de distância (Figura
7). Os dados de onda (Hs e Tp) foram obtidos através do modelo de ondas oceânicas
WAVEWATCH III (WW3), desenvolvido pelo NCEP (National Centers for Environmental
Prediction) da NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration). A localização do
ponto dos dados de onda foi 25oS e 47o O e foi escolhido um período de 25 anos devido a
disponibilidade dos dados da região (Figura 17).

Figura 17: Série temporal completa de altura de Onda do WW3 e Maré proveniente do marégrafo de Cananéia

localizado na base de pesquisa “Dr. João de Paiva Carvalho” do Instituto Oceanográfico da USP. Foram retirados
25 anos dessa série temporal para inserção no modelo.
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O cálculo do comprimento de onda foi feito através da fórmula de Stockdon et al.,
(2006), onde g é a gravidade e T, o período da onda:

𝐋𝟎 =

𝐠𝐓𝟐
𝟐𝛑

(8)

A cobertura vegetal foi obtida através do ortomosaico gerada após o processamento dos
dados obtidos em campo (Figure 18). Foi utilizado o software Arcgis10.5 para o cálculo da
cobertura vegetal por célula da grade (1x1 m). Os dados de crescimento da vegetação utilizados
no modelo são das espécies comuns na Holanda: gramínea (Ammophila arenaria, espécie 1), e
uma espécie mais estabilizadora, representando o tipo arbustivo (Hippophae rhamnoides,
espécie 2), devido à ausência desses dados para espécies nativas do Brasil. Em função do
desconhecimento a respeito da proporção entre as espécies estabilizadoras e pioneiras foi
utilizado uma proporção do próprio modelo baseada em Keijers et al. (2016).
O transporte de células (slabs) de areia ocorre apenas entre células vizinhas (0, 90,
180, 270 graus). Por isso, assume-se que para esse cenário a força do vento é unidirecional e
possui velocidade constante nas simulações, atuando de forma perpendicular à costa.

Figura 18: Cobertura vegetal inicial dividida em a) espécie pioneira e b) espécie estabilizadora. Os eixos são

referentes a distância em metros na direção x e y.
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5.3.2 Casos Idealizados

Foram definidos alguns cenários para testar a sensibilidade do modelo e o nível de
influência dos diferentes parâmetros: Formação das dunas, influência da cobertura vegetal e do
lençol freático.
No cenário de formação das dunas, foi utilizada a topografia de equilíbrio como
topografia inicial, e os mesmos valores de vegetação e lençol freático do caso real. Essa escolha
foi feita para que se tivesse uma condição inicial mais parecida do cenário real, mas sem as
dunas. Visto que foi medido em campo que o lençol freático estava localizado a 0,63 m de
profundidade, que corresponde a uma proporção de 0,9 da topografia de equilíbrio, este foi o
valor de entrada utilizada no modelo. Para os testes de variação do lençol freático, foram
utilizados valores nas proporções entre 0,1 e 1 (igual a topografia de equilíbrio), no cenário de
formação de dunas. Para o teste de cobertura vegetal foi utilizada a matriz de cobertura vegetal
do caso real e multiplicada por valores entre 0,1 e 0,9, simulando vegetação mais esparsa,
progressivamente.
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6 RESULTADOS

A apresentação dos resultados será dividida em dois tópicos principais. Primeiramente
são apresentados os dados de variação morfológica das dunas, a partir dos resultados
provenientes dos levantamentos de campo. Na seção seguinte, são apresentados os resultados
obtidos a partir dos experimentos numéricos, com a evolução das dunas e os testes de
sensibilidade do modelo.

6.1 VARIAÇÃO MORFOLÓGICA DAS DUNAS

Um dos principais produtos proveniente do levantamento aéreo por VANT é o
ortomosaico, que permite a visualização de detalhes, como a alteração da cor da areia,
evidenciando o limite da zona de espraiamento das ondas e o início das dunas frontais bem
vegetadas (Figura 19). O detalhamento dos ortomosaicos permite a visualização de marcas
causadas pela ação do vento e rastros deixados pela passagem de veículos (Figura 19A). Outra
característica que pode ser observada é a mudança na vegetação (Figura 19B).

Figura 19: Diferenças morfológicas visíveis no ortomosaico em setembro e novembro de 2018. A) Formas
naturais e antrópicas, B) Aumento da vegetação em duna incipiente.

Comparando os dois levantamentos realizados em 2018, no mês de setembro, pode-se
observar que a duna incipiente possui uma vegetação mais densa, enquanto que no mês de
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novembro, essa vegetação se encontra mais esparsa. Devido à alta resolução dos produtos
gerados, pequenas diferenças podem ser interpretadas como alterações morfológicas nos
modelos de elevação, no cálculo de volume ou no cálculo de inclinação.
Uma das formas de caracterizar e observar as variações morfológicas são por meio do
cálculo de inclinação do modelo digital de superfície. Na Figura 20A e C são apresentadas as
inclinações em setembro e novembro com a resolução espacial de 5 cm e nas Figuras 20 B e D
com a resolução espacial de 1 m. Ao se ter umas resolução espacial mais alta, a análise pode se
tornar confusa visto que pequenas alterações na cobertura vegetal ou pequenas formas na areia
são classificadas como grandes inclinações o que mascara as feições que procuramos visualizar
(pé das duna, por exemplo). Devido a isto, os dados são apresentados em duas resoluções, para
que essas pequenas variações sejam removidas.
Quase toda a área da praia possui entre 0 e 4º de inclinação. Porém, no mês de setembro
ocorreu uma maior variação, em que a região central chegou até 23º (Figuras 20 B e D) e nas
figuras com maior resolução se tem diversos pontos que atingem o máximo de inclinação. Após
o pós-praia, percebe-se a localização exata do início das dunas frontais pela inclinação mais
elevada a barlavento (<30º), seguido de um abrupto aumento devido a presença da vegetação
na crista da duna e a região a sotavento (<52º).
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Figura 20: Inclinação de cada pixel do modelo de superfície. A) em setembro com a resolução de 5 cm, B) em setembro com a resolução de 1 m, C) em novembro com a
resolução de 5 cm, D) em novembro com a resolução de 1m.
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A partir dos mapas digitais de terreno, são extraídos os dados de superfície
(topografia e vegetação) (Figura 21) e terreno (somente a topografia) (Figura 22). No mês
de setembro (Figura 21A), a altura máxima do modelo digital de superfície (MDS) foi de
24,4 m e o menor foi de -1,8 m, em que a média foi 6,4 ± 5 m. Enquanto no modelo digital
de terreno (MDT) (Figura 22A) a cota máxima foi 17,3 m e a cota mínima foi -1,8 m, em
que a média foi 5,3 ± 4 m. A praia possui seus menores valores na região mais central,
evidenciado pelo contorno 0. As dunas frontais se iniciam cerca de 80 m de distância da
intersecção do nível médio do mar (referencial zero – IBGE) com o terreno, em que a
crista da duna frontal atinge 4 m. As maiores alturas acontecem localizadas na região mais
a sudoeste, em que a vegetação é bastante densa e ocorrem paleodunas. Em áreas não
vegetadas, é possível visualizar blowouts entre as dunas.
No mês de novembro, a altura máxima do MDS (Figura 21B) foi de 21,6 m e a
menor foi de -4,6 m, em que a média foi 4,5 ± 5 m. Enquanto que no MDT (Figura 22B)
foi 17,2 m e o mínimo foi -4,5 m, em que a média foi 3,7 ± 4,7 m. Entre setembro e
novembro houve uma diminuição nas cotas na região da praia, em que em novembro, o
nível médio do mar aparece cerca de 30 m do pé das dunas. As dunas frontais se
localizaram na mesma posição em ambos os campos, porém, em novembro o seu pé
possui 2 m de altura.
Essas alterações podem ser melhor visualizadas na diferença entre os
levantamentos (Figura 23), com variações entre 4,5 e -6,8 m, com média de 1,5 ± 1 m no
MDS (Figura 23A). No MDT (Figura 23B), as alterações variam entre 8,7 e -14,3 m, com
média de 1,9 ± 0,6 m. Como pode ser observado pela média e desvio padrão, apesar do
máximo e do mínimo serem bem amplos, não se observa essa variação na área de estudo.
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Figura 21: Modelo digital de superfície (MDS) do levantamento aéreo realizando em A) setembro e B) novembro. O sistema de referência é o WGS 84 23 S.
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Figura 22: Modelo digital de terreno (MDT) do levantamento aéreo realizando em A) setembro e B) novembro. O sistema de referência é o WGS 84 23 S.
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Figura 23: Diferenças entre os levantamentos realizados entre setembro e outubro. A) Modelo digital de superfície (MDS) e B) Modelo digital de terreno (MDT). O sistema de
referência é o WGS 84 23 S.
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Os perfis extraídos dos modelos de elevação (Figura 24) auxiliam na visualização
dos dados vistos anteriormente. Inicialmente, pode-se observar que a diferença entre os
dois períodos ocorre é de cerca de 2 m em toda a extensão dos perfis.
Em setembro, o primeiro perfil (Figura 24A) possui uma altura máxima de 16,8
m no MDS e 12,3 m no MDT, o mínimo é 0,6 m em ambos. Em novembro, a altura
máxima de 15,2 m no MDS e 13,8 m no MDT, sendo o mínimo de -1,3 m no MDT e -1,2
m no MDS. A variação máxima entre os levantamentos ocorre na região da praia, em
torno de 2 m. Pode-se observar pelo MDS que algumas feições da praia desapareceram
de um levantamento para o outro, e a duna frontal ficou menos íngreme. Em relação ao
MDT, na região das dunas com mais vegetação pode-se observar que os valores seguem
o mesmo padrão dos dados do MDS, comprovando que as maiores alterações ocorrem
onde a vegetação é mais densa e as dunas mais desenvolvidas.
O segundo perfil (Figura 24B) manteve a mesma forma em ambos os campos,
apenas com a redução da cota como foi visto anteriormente. Em setembro, a altura
máxima foi de 16,1 m no MDS e 13,6 m no MDT, o mínimo é -0,4 m em ambos. Em
novembro, a altura máxima de 13,9 m no MDS e 10,9 m no MDT, sendo o mínimo de 1,4 m em ambos. Nesse perfil pode-se observar que a duna frontal é mais recuada do que
nos outros.
No terceiro perfil (Figura 24C), a diferença entre o MDS e o MDT neste perfil
acontece como dito previamente, apenas nas regiões vegetadas em que é possível observar
a diminuição das cotas, como uma suavização. Em setembro, a altura máxima foi de 19,1
m no MDS e 10,9 m no MDT, o mínimo é 0,7 m em ambos. Em novembro, a altura
máxima de 16,5 m no MDS e 12,9 m no MDT, sendo o mínimo de -1,3 m em ambos.
Assim pode-se observar que esse perfil, em relação aos outros, possui as dunas mais altas.
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Figura 24: Perfis extraídos do MDS e MDT em setembro e outubro. A localização dos perfis está demonstrada no canto superior direito.
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O volume total calculado foi de 576.942 m³ no MDS em setembro e 507.703m³
no MDT. Enquanto que em novembro, o volume total foi de 468.318.942 m³ no MDS e
426.986 m³ no MDT. A diferença entre os volumes no MDS e no MDT ocorre devido a
retirada da vegetação, e ambos demonstram a perda de volume no segundo campo. E que
ambos demostram a perda de volume entre os campos. O volume normalizado pela área
está na Figura 25.

Figura 25: Volume normalizado pela área (m³/m²) em setembro e novembro no MDS e no MDT.

6.2 SIMULAÇÕES DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA PRAIA-DUNA

6.2.1 Cenário Real

Primeiramente, foi necessário testar diferentes combinações da probabilidade de
erosão (Pe), probabilidade de deposição (Pd) e o número de iterações, como foi
previamente explicado através da descrição da Equação (2). Foram realizadas oito
execuções do modelo, testadas de acordo com o comportamento evolutivo esperado.
Assim, a simulação que possui valores de 0,4 de probabilidade de erosão, 0,2 de
probabilidade de deposição e 75 iterações, foi definida como a mais adequada para o
desenvolvimento deste trabalho. Os mapas de elevação das combinações não utilizadas
estão apresentados no Apêndice A.
A Figura 26 mostra os mapas de elevação a cada 5 anos, desde a morfologia inicial
até a última saída, após 50 anos. As maiores taxas de crescimento foram na região central
em direção ao interior, chegando a atingir 23 m (Figura 26e). Nos resultados da
modelagem numérica, a evolução se caracterizou pela separação da duna inicial em dois
cordões com a formação de uma cava e aumento da altura das cristas.
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Figura 26: Topografia referente ao cenário do caso real a cada cinco anos, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i) 40 anos,
j) 45 anos, k) 50 anos. Os valores em x e y correspondem a distância em metros na grade.
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Por meio do mapa de diferenças morfológicas (Figura 27), pode-se observar a
evolução do sistema a cada 5 anos, pela diferença entre acreção e erosão entre os períodos
dos resultados. Na Tabela 5 estão apresentados os valores de média, desvio padrão,
mínimo e máximo de cada mapa de diferença. Em geral, os dados de média e desvio
padrão são bem similares devido a área da praia preencher metade da grade e não sofrer
alteração com o decorrer da simulação. Por outro lado, os valores de variação máxima e
mínima são bem diferentes entre cada período de análise, sendo o maior valor observado
entre 20 e 25 anos de modelo e o menor entre 25 e 30 anos.

Média

Desvio padrão

Máximo

Mínimo

A

-0,11

0,21

5,4

-6,3

B

-0,09

0,23

5,5

-5,0

C

-0,12

0,15

4,7

-4,3

D

-0,11

0,18

5,1

-5,0

E

-0,05

0,21

6,6

-4,2

F

-0,10

0,23

4,2

-6,9

G

-0,07

0,17

4,8

-5,3

H

-0,13

0,12

4,2

-4,4

I

-0,13

0,08

2,1

-3,4

J

-0,07

0,11

5,8

-4,3

K

1,02

0,31

13,5

-8,8

Tabela 5: Estatística referente aos mapas de diferença do Caso Real a) Inicial- 5 anos, b) 5 anos-10 anos, c)

10 anos-15 anos, d) 15 anos-20 anos, e) 20 anos-25 anos, f) 25 anos-30 anos, g) 30 anos-35 anos,
h) 35 anos-40 anos, i) 40 anos-45 anos, j) 45-50 anos k) Inicial-50 anos.

No mapa de diferenças da topografia pode-se observar onde essas mudanças
ocorrem acima da cota de alcance das ondas (runup), isto é, onde a topografia não é
atualizada ao nível de referência pelo módulo hidrodinâmico. Pode-se observar um
aumento no pé da duna frontal (Figura 31a) e posteriormente, as maiores alterações são
negativas (formação da cava) (Figura 31b, c e d) e o crescimento da crista do segundo
cordão. A partir do mapa de 30-35 anos, os únicos acréscimos de tamanho significativo
que ocorrem são em pontos específicos.
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Figura 27: Mapa de diferenças entre a) Inicial- 5 anos, b) 5 anos-10 anos, c) 10 anos-15 anos, d) 15 anos-20 anos, e) 20 anos-25 anos, f) 25 anos-30 anos, g) 30 anos-35 anos,
h) 35 anos-40 anos, i) 40 anos-45 anos, j) 45-50 anos k) Inicial-50 anos. Os valores em x e y correspondem a distância em metros na grade.
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Na Figura 28 encontra-se a distância média entre o pé da duna frontal e início da
grade (mar). Esses resultados corroboram o que foi previamente descrito podendo ser
observado que com o passar dos anos, as dunas se formaram em torno de 10 m mais
próximo ao mar e com um desvio padrão menor. Inicialmente, essa distância variava em
torno de 25 m, e se estabilizou após 25 anos com um desvio padrão de 15 m.

Figura 28: Distância média e desvio padrão da duna frontal e o início da grade em cada ano do modelo.

Quatro perfis transversais foram extraídos para que a evolução topográfica a cada
10 anos fosse melhor observada (Figura 29). De forma geral, em todos os perfis, é
possível notar o climbing das formas de leito (frontais e blowouts), que é o que realmente
se observa nas fácies eólicas nesta região.
O primeiro perfil (Figura 29a), mais a SW, possui uma duna frontal baixa, em que
a crista atingia 4 m inicialmente, a cada dez anos ocorre um aumento de cerca de 1 m, no
final, a duna atinge 17 m. Seguindo no perfil em direção ao interior, tem-se o
desenvolvimento citado anteriormente, o aparecimento de uma cava e uma segunda duna,
provavelmente devido a zona de sombra formada após a primeira crista.
Ambos o primeiro e terceiro perfis, apresentaram a duna frontal mais atrás em
comparação aos outros. O segundo perfil (Figura 29b) se desenvolveu de forma parecida,
entretanto atingindo cotas mais altas, possivelmente porque já possuía as cotas um pouco
mais altas desde o início. O terceiro perfil (Figura 29c) foi o que mais teve as células
redistribuídas nas dunas visto que não era tão íngreme quanto os outros. O último perfil,
(Figura 29d), mais a NE, possuía a duna frontal formada mais à frente, assim como o
Perfil 1, e evoluiu de forma similar a este.
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Figura 29: Perfis transversais de topografia provenientes da simulação a cada dez anos a) Perfil 1, b) Perfil 2, c) Perfil 3 e d) Perfil 4. A localização dos Perfis está no canto
superior esquerdo da imagem.
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A Figura 30a mostra a quantidade de avalanches que ocorre a cada ano, mostrando
que de acordo com o aumento da altura da crista das dunas, ocorrem mais avalanches. Na
figura 30b a quantidade de células transportadas pelo vento a cada ano do modelo
(considerando o tamanho como 1 m). Assim, tem-se que não ocorre muita variação no
número de células transportadas a cada ano.

Figura 30: Resultados para o cenário de caso real para cada ano, a) Numero de avalanches que ocorreram
(altura da célula: 0,1 m), b) Quantidade de células que foram transportadas pelo vento (altura da célula: 1
m).

Por meio dos perfis longitudinais (Figura 31) é possível avaliar a variação ao
longo da costa e o aparecimento dos blowouts. Foram extraídos três perfis na área das
dunas, com um espaçamento de 40 m entre cada.
No perfil 1 (Figura 31a) tem-se o início da duna frontal no cenário inicial, podendo
se observar cotas maiores que 5 m apenas nas extremidades. Após 30 anos, foi formada
uma crista no centro, mas que não é evidente nos perfis mais internos. Com o decorrer
dos anos, as cotas foram aumentando até atingirem 14 m. No perfil 2 (Figura 31b),
localizado mais ao interior, pode-se observar o inverso, as cristas inicias das extremidades
que se tornaram uma cava com o passar do tempo, chegando a cota máxima de 3 m. Essa
diminuição ocorreu de forma brusca nos primeiros vinte anos de simulação. O perfil 3
(Figura 31c), localizado mais ao interior, teve a variação mais gradativa,
predominantemente de crescimento, e atingiu as cotas mais altas.
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Figura 31: Perfil longitudinais de topografia provenientes da simulação a cada dez anos a) Perfil 1, b) Perfil 2 e c) Perfil 3. A localização dos perfis está no canto superior
esquerdo.
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Na Figura 32a são observados os percentis de 95% e 75% da topografia. Pode-se
observar que os valores aumentam de forma sutil, em torno de 3 m. Na Figura 32c tem o
volume total das dunas, que se inicia com 274.455 m³ e aumenta de forma lenta até atingir
351.294 m³, no final da simulação. A Figura 32d mostra o volume das dunas a cada ano,
normalizado pela área (m3/m2). Assim, tem-se um volume inicial de 8,2 m³/m²,
aumentando lentamente até atingir 10,5 m³/m². Na Figura 32e é apresentada a área das
dunas, mostrando que não houve alteração significativa no decorrer dos anos. Iniciandose com 109 m² e finalizando com 114 m².

Figura 32: a) Percentil 95% e 75% da altura (em metros) da topografia a cada ano de saída do
modelo, b) Volume em m³, c) Volume normalizado pela área (m³/m²), d) área das dunas em m².

Na Figura 33 tem-se a cobertura vegetal a cada 5 anos, dividida em espécie
pioneira (espécie 1) e estabilizadora (espécie 2). A partir dos dados de vegetação
coletados em campo, o modelo segue com seus cálculos de crescimento lateral e
estabelecimento de nova vegetação. De forma geral, pode-se observar que no quinto ano
de simulação (Figura 33b) se tem a diminuição na cobertura por espécies estabilizadoras
em comparação as condições iniciais, e com o avanço dos anos, a vegetação estabilizadora
voltou a se expandir, enquanto que espacialmente, a pioneira se limitou nas cotas mais
altas das dunas.
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Figura 33: Cobertura vegetal referente ao cenário do caso real das espécies 1 (pioneira) e 2 (estabilizadora), a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos,
g) 30 anos, h) 35 anos, i) 40 anos, j) 45 anos, k) 50 anos. Os valores em x e y correspondem a distância em metros na grade.
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Na Figura 34 tem-se a porcentagem de células da grade que são vegetadas pela espécie
pioneira, espécie estabilizadora e o total, a cada ano. Assim, pode-se observar de melhor forma
a proporção entre espécies pioneiras e estabilizadoras na grade.
Em relação aos maiores valores totais (Figura 34c), o máximo de células vegetadas na
grade foi de 41%, no segundo ano. O mínimo foi de 26%, após 15 anos. Ao se observar o padrão
da cobertura vegetal dos dois tipos de vegetação (Figura 34a e b) nota-se uma inversão,
correspondente ao padrão de crescimento de cada uma das espécies, sendo que inicialmente
tem-se espécies pioneiras, e com o tempo essas espécies se estabilizam, dando espaço para o
crescimento das estabilizadoras. Em relação às classes (Figura 34c), é possível inferir que nos
primeiros 25 anos, maior parte das células possuem valores de até 0,5, em seguida tem-se um
aumento de células entre 0,75 e 1, devido a esse aumento das espécies estabilizadoras.

Figura 34: Porcentagem de cobertura vegetal em cada ano do modelo em a) Espécie pioneira, b) Espécie
estabilizadora e c) Total. As porcentagens estão divididas nas classes de acordo com os valores de cobertura da
célula da grade.

6.2.2 Cenário Idealizado

A Figura 35 mostra a topografia inicial e as saídas do modelo a cada 5 anos até o final
do período modelado (50 anos) do cenário de formação das dunas. Pode-se observar a formação
das dunas de forma gradual, começando com dunas Hummocky ou Nebkhas (Figura 35 b, c e
d). Em seguida, formam-se cordões paralelos finos e baixos que foram se alongando e se
tornando mais retilíneos (Figura 35 e, f, g, h, i, j, k). O cenário final é parecido com o do cenário
real, apesar de ser menor em largura e altura.
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Figura 35: Topografia (em metros) a cada cinco anos, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i) 40 anos, j) 45 anos, k) 50
anos. Os valores em x e y correspondem a distância em metros na grade.
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Na Figura 36a são observados os percentis de 95% e 75% da topografia. Pode-se
observar pelo percentil de 75% que os valores aumentam de forma sutil, em torno de 2 m, e que
nos primeiros 25 anos não acontecem alterações. Para o percentil 95%, que se inicia com 2,5
m, atinge 11 m no fim da simulação. Na Figura 36b está apresentada a altura média da crista, o
primeiro ano não apresenta valores devido à ausência de dunas na topografia inicial, no fim da
simulação a altura média das cristas chega a 7,7 m.

Figura 36: a) Percentil de 95% e de 75% da altura (m) das dunas frontais a cada ano do modelo, b) Altura média
(m) da crista das dunas frontais a cada ano do modelo.

Perfis transversais foram extraídos para melhor visualização no crescimento das dunas
(Figura 37). Pode-se observar como a grade era inicialmente plana e em seguida, após cinco
anos três dunas aparecem nos perfis 1, 2 e 3, após dez anos, apenas dois cordões de dunas
frontais ocorrem em todos os perfis.
O primeiro perfil (Figura 37a) possui uma duna frontal alta formada nos primeiros 10
anos, seguida por um segundo cordão, com 8 m de altura. Após dez anos, ocorreu um
crescimento de uma segunda crista, que aparece no mapa topográfico como uma única crista,
mais larga. Porém, pelos perfis é possível observar que a crista não possui um pico bem
definido. Entretanto, com o passar do tempo, a duna se torna mais alta, com melhor definição
do pico de sua crista, chegando a 15 m após os 50 anos de modelagem. É possível observar que
a segunda duna vai sendo formada mais à retaguarda, de acordo com o crescimento da primeira,
nunca passando dos 9 m de altura. O segundo perfil (Figura 37b) evolui de forma similar ao
anterior, i.e., o crescimento seguido pelo aparecimento de uma cava e uma segunda crista,
provavelmente devido à zona de sombra formada após a primeira crista. Entretanto, o
deslocamento do segundo cordão de dunas não cresce de forma proporcional ao tempo como o
do perfil anterior. O terceiro e o quarto perfil (Figura 37c e d) são os mais similares ao primeiro
perfil, entretanto o quarto perfil é o que forma a duna frontal mais à frente dos outros.
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Figura 37: Perfis transversais de topografia provenientes da simulação do caso idealizado a cada dez anos a) Perfil 1, b) Perfil 2, c) Perfil 3 e d) Perfil 4. A localização dos
perfis está no canto superior esquerdo.
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Por meio do mapa de diferenças da topografia (Figura 38), pode-se observar a evolução
do sistema a cada 5 anos. Na Tabela 6 são apresentados os valores de média, desvio, padrão,
mínimo e máximo de cada mapa de diferença. Pode-se observar que as médias e o desvio padrão
são bem similares devido a área da praia preencher metade da grade e não sofrer alteração. Por
outro lado, os valores de máximo possuem maior variação, sendo o maior valor observado entre
25 e 30 anos de modelo. Os menores valores permanecem bem parecidos até 35 e 40 anos de
simulação, diminuindo nos anos seguintes. Os maiores valores também diminuem nesse
período, mostrando uma diminuição nas variações topográficas e estabilização das dunas.

Média

Desvio Padrão

Máximo

Mínimo

A

-0,12

0,11

2,3

-5,1

B

-1,10

0,23

5,1

-5,2

C

-0,12

0,18

5,1

-5,2

D

-0,07

0,22

7,7

-5,3

E

-0,05

0,21

6,9

-6,0

F

-0,08

0,19

7,9

-5,3

G

-0,06

0,24

5,8

-5,8

H

-0,15

0,20

3,2

-5,7

I

-0,14

0,10

2,9

-3,5

J

-0,11

0,16

4,3

-4,1

K

1,04

0,19

12,7

-2,3

s\|
Tabela 6: Estatística referente aos mapas de diferença do Caso Idealizado a) Inicial- 5 anos, b) 5 anos-10 anos, c)
10 anos-15 anos, d) 15 anos-20 anos, e) 20 anos-25 anos, f) 25 anos-30 anos, g) 30 anos-35 anos, h) 35 anos-40
anos, i) 40 anos-45 anos, j) 45-50 anos k) Inicial-50 anos.

No mapa de diferenças da morfologia, pode-se observar que inicialmente houve a
formação das dunas com pequenas erosões; na sequência, as dunas ficam mais largas e as cavas
mais profundas. As maiores acreções ocorreram na formação da duna frontal.
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Figura 38: Mapa de diferenças entre a) Inicial- 5 anos, c) 5 anos-10 anos, d) 10 anos-15 anos, e) 15 anos-20 anos, f) 20 anos-25 anos, g) 25 anos-30 anos, h) 30 anos-35 anos, i)

35 anos-40 anos, j) 40 anos-45 anos, k) Inicial-50 anos. Os valores em x e y correspondem a distância em metros na grade.
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O volume total das dunas (Figura 39a) é de 63.235 m³ no primeiro ano de simulação,
e aumenta de forma gradual até atingir 157.965 m³ no final da simulação. A Figura 30b mostra
o volume das dunas, normalizado pela área (m3/m2), o volume inicial foi 2,5 m³/m² e o volume
final de 4,8 m³/m². Na Figura 30c, é apresentada a área das dunas, que mostrou um crescimento
nos primeiros 20 anos e em seguida uma estabilização. Iniciando com 79 m² e finalizando com
106 m².

Figura 39: Valores de cada ano de simulação do Caso Idealizado para a) Volume total das dunas (m³), b) Volume

normalizado pela área (m³/m²), c) Área das dunas em m².

Na Figura 40a encontra-se o número de avalanches que ocorreram a cada ano do
modelo. Esses números cresceram bastante nos primeiros anos, depois estabilizaram em torno
de 620 mil após 10 anos. No último ano de simulação ocorreram 732.340 avalanches. Na figura
40b é apresentada a quantidade de células que foram transportadas pelo vento a cada ano do
modelo. Ocorreu pouca variação nesse número, variando entre 138 e 157.
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Figura 40: Resultados para o cenário de caso idealizado para cada ano, a) Numero de avalanches que ocorreram
(altura da célula: 0,1 m. b) Quantidade de células que foram transportadas pelo vento (altura da célula: 1 m).

Foram extraídos três perfis longitudinais para que a evolução a cada 10 anos fosse mais
bem observada (Figura 41). Foram extraídos três perfis na área das dunas, com um espaçamento
de 40 m. No Perfil 1 (Figura 41a), observa-se que em grande parte do perfil após 10 anos, a
cota mínima ainda é de 2,5 m. Em apenas dois setores, as dunas frontais são encontradas mais
à frente e as cotas atingiam 7 m. Após 20 anos, tem-se um aumento das cotas na área central,
mostrando a formação das dunas frontais chegando a 4 m. O maior aumento ocorre a partir dos
30 anos. Nesse período as cotas já atingem 9 m em quase toda a região central. Nos anos
seguintes, as cotas reduzem na região central, mas voltam a aumentar nas extremidades.
No Perfil 2 (Figura 41b), após dez anos só são observadas dunas nas extremidades da
malha. Na região central, nos primeiros 20 anos, tem-se pequenas ondulações menores de 2,5
m. Apenas após 30 anos, cotas acima de 5 m começam a aparecer, com a presença de vários
blowouts. No período seguinte, a duna se desenvolve para uma crista única que preenche cerca
de 200 m do perfil longitudinal.
O Perfil 3 (Figura 41c) mostra que mais próximo ao interior, as dunas se iniciaram com
cristas separadas e evoluíram rapidamente até atingirem 8 m. Ao longo do tempo, mantem o
padrão dos outros perfis, se tornando uma duna com crista alta porém se difere por não
apresentar essa crista em toda sua extensão. Isto corre devido a aproximação da crista no centro
do limite mais interior de grade, fazendo com que no perfil apareça a cava entre os dois cordões.
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Figura 41: Perfil longitudinal de topografia provenientes da simulação a cada dez anos a) Perfil 1, b) Perfil 2 e c) Perfil 3. A localização dos perfis está no canto superior

esquerdo.
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6.2.3 Testes de sensibilidade

Foram definidos alguns cenários para testar a sensibilidade do modelo e o nível de
influência da cobertura vegetal e do lençol freático.

6.2.3.1 Vegetação

Os valores de percentil 95% e 75% em cada teste de vegetação são apresentados na
Figura 42. Por meio dessa análise, podemos entender melhor os valores utilizados. Em relação
ao percentil de 75%, entre 0,2 e 0,5 os valores eram 0, isto é, em 75% da grade o valor da
cobertura vegetal correspondia a 0. Nos cenários seguintes houve um aumento gradual em que
o máximo de 0,5 foi atingido no cenário de cobertura vegetal 0,9. Na análise do percentil 95%
tem-se que só a partir do cenário 0,4 que ocorrem células totalmente vegetadas.

Figura 42: Percentil de 95% e de 75% da cobertura vegetal, A vegetação inicial utilizada no cenário
real foi multiplicada entre 0,2 até 0,9 para iniciar o modelo.

A Figura 43 apresenta a topografia e vegetação após 50 anos de simulação. No caso
em que a cobertura vegetal foi multiplicada por 0,2 (Figura 43b), os valores de vegetação
ficaram muito baixos, sendo considerados como sem vegetação. Como consequência, mesmo
ao final da simulação, nenhuma duna foi formada. A partir do cenário da vegetação 0,3 tem-se
o início da formação de Nebkhas. A partir da Figura 43f é possível observar um cordão de duna
frontal, com nebkhas na parte de trás. Apenas o caso idealizado em que havia a presença de
uma segunda cobertura de vegetação pioneira (Figura 43j), mais em direção ao interior,
apresentou a formação de um segundo cordão de dunas.
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Figura 43: Topografia e Vegetação após 50 anos de simulação. As letras representam a topografia final (em metros) de cada teste e os respectivos valores que a

cobertura vegetal foi multiplicada para que se obtivesse a proporção correspondente. Os eixos x e y correspondem a distância em metros.
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Em relação ao volume das dunas (Figura 44a) tem-se um crescimento gradual no volume
observado até o cenário de vegetação 0,6, os cenários seguintes estabilizam entre 148.262 m³ e
161.912 m³. O volume normalizado pela área (m³/m²) apresenta o maior valor no caso 0,3 com
6 m³/m² devido a possuir a menor área (Figura 44b),. Os valores dos outros cenários todos
oscilam em torno de 4,8 e 5,5 m³/m². Na área (Figura 44c), a partir do cenário 0,6 as variações
oscielam entre 80 e 100 m². A altura média (em metros) da crista encontra-se na Figura 44d,
atingindo seu máximo no cenário 0,9.

Figura 44: Análises referentes aos testes de cobertura vegetal, a) Volume das dunas em m³, b) Volume pela

área das dunas (m³/m²), c) Área das dunas (m²), d) e) Altura média das dunas em metros (calculada pela
crista). A vegetação inicial utilizada no cenário real foi multiplicada entre 0,2 até 0,9 para iniciar o modelo.

6.2.3.2 Lençol Freático

Para os testes de variação do lençol freático foram utilizados desde a proporção 0,1 até
1 (igual a topografia de equilíbrio) no cenário de formação de dunas. Na Figura 45 estão
apresentadas as topografias finais e os respectivos histogramas de elevação.
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Figura 45: Topografia final (em metros) após 50 anos de simulação de cada teste e os respectivos histogramas de altura. Os eixos x e y nos mapas topográficos correspondem a distância
em metros.

85

Os cenários com o lençol freático mais baixo (Figura 45 A, B, C) apresentaram
a mesma topografia final: uma duna frontal em forma de cordão, com a formação de uma
pequena duna mais em direção ao interior. Outro cenário que se desenvolveu de forma
similar foi o 0,9 (Figura 45 I) que representa o caso Idealizado sem as dunas. Nos cenários
em que essa segunda duna não foi formada, é possível visualizar dunas isolados em
formato de nebkhas.
O máximo do histograma se correlaciona com a altura mais comum na
topografia. Pode se observar que em todos os casos esse máximo é cerca de 2 m. O que
os diferencia é que os cenários que possuem dunas mais desenvolvidas apresentam
valores altos após o pico de 2 m, enquanto que nos cenários em que a duna é menos
desenvolvida tem-se uma distribuição maior nos valores menores que 2 m.
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7 DISCUSSÃO

Com o objetivo de entender a interação praia-duna em um trecho com dunas bem
desenvolvidas na Ilha Comprida (Juruvaúva) por meio da combinação de levantamentos
morfológicos e um modelo numérico, foi possível obter o comportamento morfológico
do sistema e a avaliação de sua resposta a diferentes forçantes controladoras. A discussão
segue a estrutura da dissertação e é separada em dois tópicos principais. Primeiramente é
apresentada uma discussão sobre os dados morfológicos levantados, incluindo aspectos
(vantagens e limitações) do método empregado. Na sequência é discutida a aplicação do
modelo numérico, baseado no conhecimento do sistema como observado in situ, para
avaliar a sua evolução morfológica e sensibilidade a fatores controladores de sua
dinâmica.

7.1 Variação Morfológica das Dunas

Conforme definido por Giannini et al. (2009), a região centro-sul de Ilha
Comprida se caracteriza por praias dissipativas e intermediárias, com uma rampa de duna
frontal incipiente sobre uma escarpa de duna estabilizada. As dunas estabilizadas estão
presentes com cristas definidas e vegetação bem desenvolvida, predominantemente
arbórea, bem como por sua grande altura em comparação com as dunas precursoras ativas
e com cristas de praia (Sawakuchi et al., 2008).
Na escala temporal, de curto a médio prazo (horas a meses), as dunas frontais têm
o seu desenvolvimento e a sua morfologia influenciada por diversos fatores, sendo os
mais importantes as características morfológicas da praia e a dinâmica ambiental. As
alterações morfológicas variam de condições erosivas causadas por eventos de alta
energia, como as tempestades, a uma condição de acumulação/recuperação que é
alcançada durante períodos de calmaria, em que pode ocorrer a recuperação da praia e à
deriva eólica transporta sedimentos da praia seca para as dunas frontais (Thom & Hall,
1991; Komar, 1998; Hesp, 2002; McLean & Shen, 2006; Delgado-Fernandez &
Davidson-Arnott, 2009; Heathfield and Walker, 2011; Heathfield et al., 2013; Ollerhead
et al., 2013; Davidson-Arnott et al., 2018; Almeida, González & Medina, 2019).
A principal variável indutora dos processos costeiros de curto e de médio prazo
é o clima de ondas, responsável pelo transporte nos sentidos longitudinal e transversal à
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linha de costa (Muehe, 1998). Os resultados morfológicos obtidos permitem identificar
as formas e sua variação volumétrica entre os levantamentos. Os dados de setembro de
2018 demonstram valores volumétricos e cotas altimétricas maiores, se comparadas às de
novembro de 2018.
Na Ilha Comprida, para os meses de verão, há um predomínio de ondulações
provindas do quadrante ENE e S. Nos meses de outono, tem-se a mudança do quadrante
principal para S, seguida pelo quadrante SSE. Para a região centro-sul da Ilha, as ondas
de sul são mais importantes para o transporte transversal, removendo os sedimentos das
zonas emersas para a zona de surfe, disponibilizando este material para o transporte
longitudinal (Sousa, Silva & Siegle, 2016). A região de interesse está localizada em uma
área de divergência residual da deriva litorânea (Souza, 1997; Nascimento, 2006), fato
que controla a evolução morfológica local, com tendência de retirada de sedimentos.
Entretanto Silva et. al (2016), observaram que a zona de divergência da deriva litorânea
apresenta uma tendência migratória ao longo das estações do ano, se tornando
relativamente maior e se deslocando para locais mais ao sul da Ilha Comprida durante os
meses mais energéticos do ano.
Em relação à inclinação de duna frontal são encontrados/estimados diversos
valores para dunas frontais em equilíbrio (van Dijk et al., 1999; Arens et al. 1995; Bauer
et al., 2012; Brodie e Spore, 2015). Davidson Arnott et al. (2018) propuseram um modelo
simples de evolução morfológica para as dunas frontais em que os valores médios obtidos
em seus dados para a inclinação máxima na parte mais íngreme variaram de 30° a 36°,
enquanto que a inclinação média do pé da duna até a crista variou de 18° a 20°. Assim,
devido as diferentes inclinações e formas das dunas reais propõem um modelo simples
em que dunas com formato triangular possuem um valor fixo de inclinação máxima de
30 °.
Do mesmo modo que os trabalhos citados acima indicam falta de consenso sobre
a inclinação característica de uma duna frontal em equilíbrio, os valores observados neste
trabalho variam entre 23º e 78º, maiores que os valores encontrados na literatura. Isto
deve ocorrer porque, de forma geral, diversos fatores definem a inclinação de uma duna
em equilíbrio, não um valor único ou médio. Esses fatores podem ser a vegetação,
dinâmica marinha e eólica (Almeida, González & Medina, 2019). Outro fator pode ser o
próprio tamanho da duna frontal, com a inclinação crescendo com o seu tamanho.
Entretanto, a inclinação da duna frontal não aumentará infinitamente com o aumento

88

dessa altura, se esse ângulo máximo for muito maior que 34 ° podem indicar dunas
frontais escarpadas (Brodie e Spore, 2015).
A utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) para a aquisição dos dados
reforça que a utilização de modelo digital de superfície/terreno e ortomosaicos de alto
detalhamento é bastante útil para o monitoramento de ambientes costeiros. Elas fornecem
dados de alta resolução, válidos para observar o estado do ambiente costeiro e como as
alterações ocorrem, incluindo as variações na vegetação (Scarelli et al., 2017). Contudo,
é exatamente na vegetação que ocorre a principal desvantagem nessa técnica em dunas
costeiras.
O processamento dos dados no programa Agisoft se baseia no pressuposto de que
a detecção das feições será realizada por meio da visualização dos pontos que
caracterizam essas feições em pelo menos três perspectivas. Assim, o método de estrutura
a partir do movimento (structure from motion), tem dificuldade em triangular objetos em
movimento por não conseguir reconhecer esse mínimo de pontos, por isso que se indica
que objetos em movimento e corpos d’água sejam excluídos do processamento
(Gonçalves & Henriques, 2015). Iglhaut et al. (2019) afirmaram que para vegetações
densas, as feições precisam estar visíveis em cinco ou seis imagens, no mínimo. A
vegetação arbustiva das dunas se movimenta rapidamente devido ao vento o que pode
ocasionar uma diferença espacial devido à dificuldade do programa em reconhecer o
mínimo de pontos necessário. (Scarelli et al., 2017). A implementação de pontos de
controle na vegetação poderia ser uma solução para o problema, mas a vegetação das
dunas é muito densa e muitas vezes de difícil acesso, impossibilitando a colocação desses
pontos. Isso causa a diminuição de acurácia do processamento.
Existem algoritmos e técnicas de filtragem para identificar automaticamente a
vegetação (Gupta et al., 2018), ou pode-se mascarar manualmente a vegetação (Pagan et
al., 2019). Nesse trabalho, a vegetação foi manualmente categorizada, entretanto, como
havia áreas de vegetação muito densa, ocasionou a perda de informação da superfície
topográfica. Isso pode ser visto nas diferenças das cotas topográficas do MDT, e pode ser
a causa das variações entre os levantamentos mesmo na região das dunas (Figura 46).
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Figura 46: A) Mapa de diferenças entre os MDTs de setembro e novembro, B) Mesmo mapa mas com a
área da vegetação sobreposta. Pode-se observar que as áreas do mapa com maiores alterações deixam de
ocorrer.

Apesar dessas limitações, é importante ressaltar que os dados obtidos a partir das
imagens de VANTs, quando comparados a outras técnicas, tais como varredura LiDAR
ou GNSS, se destacam devido ao seu tempo de levantamento, horas de pósprocessamento, equipe envolvida reduzida, custo do equipamento, segurança e precisão
(Silva et al., 2016b; Oliveira et al., 2017). De qualquer forma, para a aplicação do modelo
numérico utilizado neste trabalho, é necessário apenas uma topografia inicial e a cobertura
vegetal em relação a área, assim, essas diferenças não afetam os experimentos numéricos
realizados.

7.2 Evolução do sistema praia-duna

O modelo numérico DUBEVEG utilizado por Keijsers et al. (2016) para estudar
os efeitos de mudanças climáticas no desenvolvimento de dunas costeiras em ilhas
holandesas. Posteriormente foi utilizado para simular dunas costeiras em terraços
arenosos próximo a desembocaduras fluviais (Silva et al., 2018; 2019) e para entender o
desenvolvimento das dunas frontais em uma costa sob influência antropogênica
(zandmotor – Países Baixos) (van Dokkum, 2019).
Neste trabalho, a simulação das dunas de Ilha Comprida obteve uma evolução
para uma morfologia de cristas (Hesp, 2002). A localização do pé da duna se estabiliza

90

em torno dos 130 m provavelmente devido a ser a distância limite de inundação do
modulo hidrodinâmico. A morfologia em cristas ocorre quando o ambiente possui taxas
de deposição relativamente rápidas e que ocorrem principalmente na porção da vegetação
mais próxima ao mar. Porém, essas taxas de progradação ocorrem de forma lenta em
relação às taxas de acumulação eólica. Além de ocorrerem quando a densidade e a altura
das plantas são elevadas; e/ou o escarpamento por onda das dunas resulta na realocação
da deposição eólica na base da escarpa e subsequente preenchimento dessa escarpa e
deposição na crista (Carter, 1977; Carter et al., 1990; Giles & McCann, 1997; Bauer &
Sherman 1999). Em relação as cavas observadas entre as cristas, essas são geralmente
formados em zonas limitadas de deposição e se tornam mais profundas de acordo com o
crescimento das dunas (Gares & Nordstrom, 1988; Hesp, 2002).
Em relação a vegetação, a partir do segundo ano de simulação, ocorreu uma
diminuição na cobertura inicial por espécies estabilizadoras, e com o avanço dos anos,
essa vegetação voltou a se expandir. Espacialmente a espécie pioneira se estabilizou nas
cristas das dunas, o que pode ter possibilitado o aumento na altura das dunas pois com
maior cobertura vegetal, a probabilidade de deposição aumenta e a probabilidade de
erosão diminui (Keijers, 2015). A erosão da areia é praticamente zero quando a cobertura
vegetal excede 15-50% (Kuriyama et al., 2005; Levin et al., 2008). Como foi observado
na simulação do caso real, o número de células completamente vegetadas foram
aumentando com o decorrer da simulação, chegando a 20% das células vegetadas mas
ainda é possível que os grãos de areia passem por células densamente cobertas e sejam
depositados mais ao continente (Petersen et al., 2011; Youssef et al., 2012; Hesp et al.,
2013; Keijsers et al., 2015).
No cenário em que inicialmente não havia dunas foi observado que primeiro foram
formadas nebkhas e em seguida, as dunas frontais em morfologia de cristas. Diversos
autores também observaram que as nebkhas, podem crescer em tamanho, se fundir com
outras nebkhas e eventualmente formar cristas contínuas (Hesp, 2002; Hesp & Walker,
2013; Keijsers et al., 2015; García-Romero et al., 2019). Além disso, o suprimento
sedimentar é uma parte essencial dos tipos de dunas desenvolvidas quando combinados
com a vegetação. As dunas de nebkha, por exemplo, são previstas apenas em situações
de suprimento sedimentar limitado, enquanto um aumento no suprimento de sedimentos
leva a uma evolução de dunas de barcanas para dunas transversais (Hesp 2002; Martínez
& Psuty 2004; Nield & Baas 2008).
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No teste de sensibilidade da cobertura vegetal, quando a vegetação foi de 0,2 não
houve formação de dunas, isso acontece porque os valores eram tão baixos que não
ocorreu deposição, apenas erosão. Somente a partir do cenário da vegetação em 0,3 que
ocorre a formação de dunas (nebkhas). A partir da cobertura vegetal de 0,6 é possível
observar a duna frontal em morfologia de crista, mas ainda com a presença de nebkhas
atrás. A vegetação desempenha um papel importante no processo de avanço, em que a
duna é estabilizada pela vegetação à medida que recebe o sedimento (Péllon et al., 2020).
Se não houver estabilização mediada pela vegetação, os sedimentos serão perdidos para
a região de sotavento, impedindo o avanço da duna para frente. Em outras palavras, as
dunas se comportariam de maneira semelhante às dunas do deserto, migrando na direção
do vento (Stam, 1997; Momiji and Warren, 2000). Além disso, 85% da área recémvegetada fica a 2 m de distância da vegetação existente. Portanto, a probabilidade de
células vazias que não são vizinhas se tornarem vegetadas é estimada em 5% (Keijers et
al., 2015). Isso quer dizer que a colonização de células vazias é muito baixa então a
vegetação determinada inicialmente é mais dominante no desenvolvimento final, o que
corrobora apenas o caso de cobertura vegetal em que havia a presença de uma segunda
cobertura de vegetação pioneira mais em direção ao interior, apresentar a formação de
um segundo cordão de dunas.
O feedback biofísico entre a vegetação e o suprimento de sedimentos são um fatorchave para desenvolvimento, crescimento e manutenção das dunas. Assim, corroboram
que a vegetação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e estabilização
das dunas, devido principalmente à sua influência no fluxo de vento, no transporte eólico
e na resiliência à erosão devido às suas raízes (Hesp, 2002; Psuty, 2004; Martínez &
Psuty, 2007; Zarnetske et. al. 2015; Keijsers et al., 2015; Moore et. al., 2016; Goldstein
et. al., 2017; Sigren et al., 2014, Silva, 2017; Almeida & Medina, 2019).
As espécies rastejantes, chamadas de “gramíneas de praia” (beach grasses)
favorecem o aprisionamento do sedimento e o desenvolvimento de dunas frontais à
medida em que reduzem a competência do transporte eólico próximo à superfície da praia
(Kuriyama et al., 2005; Nascimento, 2006). Na Ilha Comprida, a vegetação sobre as dunas
frontais incipientes é predominantemente composta por psamófitas rastejantes ou
arbustivas, resistentes às condições extremas: alta salinidade, ventilação excessiva e às
adversidades do substrato (por exemplo, baixa coesão, retenção de líquido e escassez de
nutrientes) (Maretti & Filet, 1988; Souza & Capellari Jr., 2004; Nascimento, 2006). Na
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antepraia, de forma geral, a Blutaparon portulacoides como uma das espécies pioneiras
mais frequentes e importantes no litoral de São Paulo, devido ao seu florescimento
irregular durante quase todo o ano, e sua resistência a incursões de água salgada nas partes
mais altas da praia (Hueck, 1955).
Em relação ao crescimento, as espécies pioneiras possuem um crescimento ótimo
quando se tem soterramento da planta por um certo período, enquanto que extrema erosão
ou deposição causa mortalidade (Hesp, 1989). As plantas estabilizadoras têm um
crescimento ótimo quando não se tem sedimentação podendo sobreviver com um pouco
de erosão, mas condições extremas de erosão e sedimentação também causa mortalidade
(Keijsers et al., 2015). Entretanto, os dados de vegetação utilizados no modelo são das
espécies comuns na Holanda: gramínea (Ammophila arenaria, espécie 1), e uma espécie
mais estabilizadora, representando o tipo arbustivo (Hippophae rhamnoides, espécie 2).
Essas espécies não são caraterísticas do ambiente costeiro brasileiro, então se torna difícil
avaliar de forma mais precisa os efeitos da vegetação na morfologia das dunas no Brasil.
Embora a literatura botânica/agrícola contenha muitas descrições quantitativas da
resposta da vegetação a deposição e à erosão das espécies comuns na europa, dados
qualitativos extensos são mais difíceis de compilar (Baas, 2002), especialmente porque
vários fatores podem controlar ainda mais a resposta da vegetação em condições naturais,
como disponibilidade de nutrientes, presença de fungos no solo, penetração de luz nas
raízes, competição de espécies, entre outros (Yuan et al., 1993; De Rooij-Van der Goes
et al., 1995; Voesenek et al., 1998; Cheplick and Demetri, 1999). No Brasil, a maioria
dos estudos trata da floração e frutificação. A fenologia de espécies de dunas foi avaliada
apenas para algumas comunidades e populações e nenhum associado a taxas de erosão e
deposição sedimentar (Hueck 1955; Cordazzo & Seeliger 1988; Pereira et al. 1992; d'EçaNeves & Castellani, 1994; Castellani et al., 1999; Palma, 2006; Guimarães, 2006; Santos
et al., 2008; Gütschow-Bento et al., 2010).
No teste de sensibilidade do lençol freático, os cenários com o lençol freático até
0,3 e o cenário 0,9 apresentaram a mesma topografia final: uma duna frontal em forma de
cordão, com a formação de uma pequena duna mais em direção ao interior. No cenário
0,6 houve a formação e apernas uma duna frontal em morfologia de crista. Enquanto que
nos cenários 0,7 e 0,8 é possível visualizar atrás da duna frontal, nebkhas. O nível do
lençol freático pode elevar a umidade da superfície, limitando o transporte eólico e a
formação de dunas, independentemente do espaço disponível de pista de vento (de Luna
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et al. 2011; Poortinga et al. 2015). É importante notar que a variabilidade espacial no
suprimento sedimentar pode estar relacionada a outros parâmetros além da umidade,
como a distribuição de tamanho de grãos e presença de obras de construção (Hesp, 2002;
Hoonhout & de Vries, 2017). O efeito do lençol freático na formação das dunas foi
estudado por Silva et al. (2018) que uma relação mais clara entre a altura inicial do lençol
freático e as dunas formadas, em que de acordo com a maior profundidade do lençol
freático, maiores dunas foram formadas. Isso ocorreu provavelmente devido a área
estudada por eles ser maior do que a utilizada nesse trabalho, possuindo um maior espaço
de pista de vento e de acumulação eólica para a formação das dunas frontais.
As dunas costeiras fornecem uma série de funções ambientais e socioeconômicas,
incluindo recreação, reservatórios de água potável e habitat para as espécies (Barbier et
al., 2011). As dunas frontais possuem importante papel na mitigação da erosão e
inundação costeira, e em muitas regiões foram incentivadas a formarem ou criadas como
defesas contra esses riscos costeiros (Everard et al., 2010). A modelagem nos permite
investigar tendências biogeomorfológicas teóricas de médio prazo a longo prazo desses
sistemas, comparando diversos parâmetros sob condições variadas para examinar o
comportamento inerente da paisagem, o que não é possível com dados de campo
limitados.
Em um sistema não-linear combinações diferentes podem levar a resultados
semelhantes e os resultados finais podem diferir devido a pequenas variações nas
condições iniciais (Silva et al., 2017). A validação de autômatos celulares acontece por
meio da comparação dos padrões observados após a modelagem e os padrões em locais
reais, o que não pôde ser feito no desenvolvimento desse trabalho devido à ausência de
dados topográficos mais antigos na região observada. Entretanto, abordagens de
validação determinística foram realizadas recentemente e também produzem algum nível
de confiança nos resultados do autômato celular (Zhang et al., 2015; Keijsers et al., 2016).
Embora seja um avanço importante, essas abordagens não significam necessariamente
que, em longo prazo, as incertezas são pequenas o suficiente para tornar os resultados do
modelo confiáveis por isso é importante realizar levantamentos para se ter dados que
validem essas informações e procurar otimizar os modelos e métodos utilizados.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado baseou-se em duas abordagens principais para o estudo da
interação praia-duna em Ilha Comprida: variação morfológica das dunas e na evolução
do sistema por meio da utilização de um autômato celular.
A partir dos resultados do levantamento aéreo com o VANT foi possível
observar a qualidade dos resultados que proporcionaram o cálculo de volume, extração
de perfis topográficos, análise de feições e o cálculo de inclinação que foram necessários
para caracterizar as mudanças morfológicas no setor observado.
As seguintes conclusões podem ser destacadas:
•

Quase toda a área da praia possui entre 0 e 4º de inclinação, porém no mês
de setembro de 2018 ocorreu uma maior variação. A localização exata do
início das dunas frontais é observada pela inclinação mais elevada a
barlavento, seguido de um abrupto aumento devido à presença da
vegetação.

•

A partir dos mapas digitais de elevação, tem-se que no mês de setembro, a
altura máxima foi de 24,4 m (MDS) e 17,3 m (MDT) e o menor foi de -1,8
m (MDS/MDT). No mês de novembro, a altura máxima foi de 21,6 m
(MDS) e 17,2 m (MDT) e a menor foi de -4,6 m (MDS) e -4,5 m (MDT).
Entre setembro e novembro houve uma diminuição nas cotas na região da
praia (cerca de 2 m), em que em novembro, o nível médio do mar aparece
mais próximo do pé das dunas. Dados também evidenciados pela
diminuição do volume entre setembro e novembro.

Em relação à modelagem numérica foram desenvolvidos vários cenários para
análise da evolução do sistema praia-duna: 1) cenário real proveniente das informações
coletadas em campo, 2) cenário inicial com a ausência das dunas, 3) testes de
sensibilidade do modelo em relação a cobertura vegetal e ao nível do lençol freático. Essas
observações proporcionaram compreender a influência de parâmetros locais na variação
espacial das dunas frontais na ilha barreira.
As seguintes conclusões podem ser destacadas:
•

Nos resultados da modelagem numérica, a evolução se caracterizou pela
separação da duna inicial em dois cordões com a formação de uma cava e
aumento da altura das cristas. Com o passar dos anos, as dunas se formaram
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em torno de 10 m mais próximo ao mar e com um desvio padrão menor. De
acordo com o aumento da altura da crista das dunas, ocorrem mais
avalanches no modelo enquanto que o número de células transportadas a
cada ano não se alterou. Em relação à vegetação, a partir do segundo ano de
modelo, ocorreu uma diminuição na cobertura por espécies estabilizadoras,
e com o avanço dos anos, a vegetação voltou a se expandir. Espacialmente,
a espécie pioneira se estabilizou nas cristas das dunas.
•

No cenário idealizado, ocorre a formação das dunas de forma gradual,
começando com Nebkhas. Em seguida, forma-se cordões paralelos finos e
baixos que alongaram e se tornaram mais retilíneos. Em relação às
avalanches, ocorre um crescimento nos primeiros anos, mas se estabiliza na
sequência, enquanto que o número de células transportadas a cada ano tem
pouca variação.

•

No teste de sensibilidade da cobertura vegetal, quando a vegetação foi de
0,2 não houve formação de dunas. Somente a partir do cenário da vegetação
em 0,3 que dunas hummocky/nebkhas são formadas. A partir da cobertura
vegetal de 0,6 é possível observar um cordão de duna frontal, mas ainda com
nebkhas atrás. Apenas o caso de cobertura vegetal real em que havia a
presença de uma segunda cobertura de vegetação pioneira mais em direção
ao interior, apresentou a formação se um segundo cordão de dunas.

•

No teste de sensibilidade do lençol freático, os cenários com o lençol
freático até 0,3 e o cenário 0,9 apresentaram a mesma topografia final: uma
duna frontal em forma de cordão, com a formação de uma pequena duna
mais em direção ao interior. No cenário 0,6, essa segunda duna não foi
formada. Enquanto que nos cenários 0,7 e 0,8 é possível visualizar atrás da
duna frontal em morfologia de crista, dunas isoladas em formato de nebkhas.

•

Modelos numéricos do tipo autômato celular, como o utilizado nesse
trabalho, em virtude da sua relativa simplificação dos processos envolvidos
e baixo esforço computacional, permitem a compreensão de diversos
aspectos no desenvolvimento das dunas costeiras reduzindo a complexidade
da modelagem desses sistemas.
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As limitações encontradas para o desenvolvimento desse trabalho foram:
•

A presença da vegetação densa nas dunas prejudica o pós-processamento
dos dados e, consequentemente a análise das mudanças morfológicas nessas
áreas. No entanto, para o objetivo do trabalho, erros associados aos
levantamentos morfológicos apenas se refletem nas condições iniciais da
aplicação do modelo numérico. Assim, em função das escalas abordadas,
erros induzidos por essa causa devem ser pequenos.

•

Dados de comportamento da vegetação da Holanda foram utilizados na
entrada do modelo devido à ausência de dados no Brasil, o que pode ter
interferido no desenvolvimento real para o caso brasileiro. Assim, sugerese a busca de informações a respeito do comportamento de vegetação local,
minimizando erros associados a este aspecto.
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APÊNDICE A

Figura 47: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.6, pd = 0.4 e
100 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i)
40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.

Figura 4847: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.6, pd =
0.2 e 50 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35
anos, i) 40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.
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Figura 48: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.6, pd = 0.5 e 125
iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i) 40 anos,
j) 45 anos e k) 50 anos.

Figura 49: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.3, pd = 0.1
e 50 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35
anos, i) 40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.
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Figura 50: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.2, pd = 0.1 e 75

iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i) 40
anos, j) 45 anos e k) 50 anos.

Figura 51: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.3, pd = 0.2 e
100 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i)
40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.
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Figura 52: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.6, pd = 0.1 e
25 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i)
40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.

Figura 53: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.6, pd = 0.3 e
75 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i)
40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.
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Figura 54: Topografia (em metros) a cada cinco anos referente ao cenário utilizando pe = 0.8, pd = 0.4 e
75 iterações, a) Inicial, b) 5 anos, c) 10 anos, d) 15 anos, e) 20 anos, f) 25 anos, g) 30 anos, h) 35 anos, i)
40 anos, j) 45 anos e k) 50 anos.

