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RESUMO: A zona costeira do Município de São Luís vem passando por um processo de 
urbanização e intervenções antrópicas, que interferem diretamente na dinâmica dos processos 
costeiros, como também, no fomento ao turismo local. Construções de prédios residenciais e 
comerciais sobre as dunas, delimitação da orla por um calçadão e cordões de enrocamentos 
são comuns de serem observados ao longo das praias Ponta D’Areia, São Marcos e Calhau. 
Além destes, no ano de 2011 foi realizada a implantação do espigão na praia Ponta D’Areia, 
que tinha como objetivo principal desacelerar o processo erosivo, recompor a faixa arenosa e 
reduzir o risco dos prédios e ruas que já começavam a ser ameaçados pelo avanço da maré 
(Sousa et al., 2012). Através da conjunção da análise multitemporal da variação da linha de 
costa e campanha de campo, foi possível realizar o reconhecimento das áreas mais atingidas 
pelo avanço da maré e dos trechos com implantação de obras estruturais. Portanto, o objetivo 
principal desse trabalho trata-se de identificar e analisar como as intervenções estruturais 
podem influenciar direta ou indiretamente os processos de dinâmica costeira. A variação da 
linha de costa foi determinada através da análise multitemporal dos últimos 11 anos, com 
imagens GeoEye dos anos 2005, 2007, 2012, 2014 e 2016 das praias Ponta D’Areia, São 
Marcos, Caolho e Olho D’Água, separadamente. Essas imagens foram baixadas pelo 
GoogleEarth, georreferenciadas no software Arcgis 10.2, e a partir de fotointerpretação foram 
definidos os arquivos vetoriais das linhas de costa dos referidos anos, citados anteriormente. 
Através da extensão do Arcgis, Digital Shoreline Analysis 3.2 (DSAS), foram calculadas as 
taxas de variação da linha de costa, realizado diretamente pela extensão. Foi utilizado o cálculo 
estatístico de regressão linear (LRR), determinado pelo uso dos dados de todas as linhas de 
costas analisadas, independente das mudanças de tendência. O acelerado processo de 
urbanização e implantação de obras estruturais nas praias Ponta D’Areia, São Marcos e 
Calhau, vão de encontro com eventos de alto potencial danoso, implicando em recorrentes 
obras de reparo e manutenção na orla marítima. Atualmente, após seis anos da construção do 
espigão, um campo de dunas móveis com vegetação rasteira, se concentrou na porção a leste 
da estrutura. Enquanto na porção oeste da estrutura, ocorre um déficit de sedimentos, 
evidenciada por indícios de processos erosivos atuantes tanto na própria obra do espigão, 
como na rampa de acesso a praia totalmente destruída. Em algumas porções da orla marítima 
de São Luis, as taxas de acresção chegam a atingir 9 metros por ano, enquanto em alguns 
trechos o processo erosivo atinge 6 metros por ano. Conclui-se que as formas de ocupação e 
implantação de obras de contenção estão diretamente relacionadas com a intensificação de 
processos destrutivos com alto potencial danoso, além de ser um fator determinante para a 
dinâmica costeira da região. 
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