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Conta-se, quando Deus estava desenhando a costa 
do Brasil, ao chegar em Laguna, cansou, pegou no sono 
e a caneta escorreu pelo papel. Caiu-lhe da mão quando 
al cançou as bordas inferiores. Com isso, riscou, sem 
 que rer, uma linha reta: a costa do Rio Grande do Sul. 
Em com pensação, ao acordar, percebeu que era justo 
colocar ali as mulheres mais lindas do mundo. Realidade 
ou len da, por mais que se ande por aí, não se encon-
tram mulhe res mais bonitas do que as nossas. Nem um 
litoral assim.

Desde o cabo Santa Marta, em Laguna, até o cabo 
Santa Maria, no Uruguai, ou mais adiante, até Punta 
del Leste, estende-se o litoral aberto mais longo do pla-
neta. Ba tido por ventos constantes e correntes ligeiras, 
em sua maior extensão é uma praia contínua, arenosa 
e branca. Mede mais de quinhentas milhas náuticas de 
com pri men to, cerca de mil quilômetros. É uma semi-
reta semea da de bancos de areia, rochedos escondidos 
e baixios mutantes. Do Cabo Santa Marta a Torres, 
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aproximada mente, 65 milhas; de Torres a Mostardas, 
ao redor de 130; de Mostardas a Rio Grande, pouco 
mais de 80; de Rio  Gran de ao Chuí, cerca de 120; daí 
a Punta del Este, 115 mi lhas.

Logo ao sul de Santa Marta, a Laje de Campo Bom 
é o primeiro e temível obstáculo aos navegantes que se 
ar riscam por esse litoral sem fim. Situado a metro e pouco 
de profundidade e a cerca de três milhas da costa, o enor-
me rochedo estende-se por dois quilômetros Oceano 
afo ra. Perigo. Em dias de Mar revolto, por instantes, as 
vagas deixam à mostra partes de sua silhueta sinistra. 
Na Laje do Jaguá, o Mar enraivecido levanta vagalhões 
imensos que explodem na pedra e vomitam espuma por 
todo lado. O espetáculo é belíssimo, ao mesmo tempo 
ameaçador. Pe lo tamanho das ondas, consideradas por 
muitos surfistas as mais “cascudas” direitas do Brasil, 
a região tornou-se pa raíso para os amantes do surf re-
bocado - o tow-in. Pra ticado, exclusivamente, pelos big 
riders, quando surge al gum swell de seis ou sete metros 
de face frontal, em dia de nenhum vento, a meninada se 
joga para a frente, im pul sionada por jet-boats. Buscam 
o drop no pico e a velo cidade de descida que a simples 
remada não alcança. A direita é seca e o tubo é um salão. 
E muito rápido. Prainha do Farol, Cardoso, Campo 
Bom, Jaguá são lugares sagra dos dessa co mu ni dade 
diferente. Nômades por excelência, andam de praia 
em praia no encalço das grandes ondas. Buscam-nas 
prefe rentemente em locais desabitados onde a beleza das 
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matas, ainda virgens, seja a inspiração, e o gigantismo 
das vagas, o desafio. Não raro, misturam-se às baleias 
que freqüente mente andam por ali. Elas dão nome à 
Taça Baleia Franca, o cobiçado troféu disputado pelos 
que aportam a Jaraguá. Essas tribos de amantes do Mar 
e das areias, das dunas e das montanhas são o exemplo 
vivo de um mundo melhor. Despo jados, com a hu-
mildade dos que têm o que  dese jam, saem das águas 
sobraçando suas pranchas e arrastan do os lashes com a 
cara feliz. Os surfistas são assim; a mãe natureza lhes 
basta. Como aos velejadores.

Quando da construção do farol de Santa Marta, o 
limite do giro do feixe de luz branca para o sul foi esta-
be lecido exatamente na altura daquela perigosa mon-
tanha submersa. À noite, quem demanda ao norte não 
deve enxergar a outra cor de luz projetada pelo farol: 
vermelho. Do contrário, certamente colidirá com o 
enorme obstá culo. A história narra muitos naufrágios 
ali ocorridos.

De fabricação francesa, o magnífico farol foi inau gu-
rado em 11 de junho de 1890, em homenagem à Batalha 
do Riachuelo. Construído sobre o enorme paredão que 
se eleva junto à praia, o monumental edifício tem 45 
me tros de altura e projeta um facho de luz de 46 milhas 
Mar adentro. Um dos mais potentes do mundo.

Aderbal Torres de Amorim
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A partir de Torres – onde a Ilha dos Lobos tem as 
maiores ondas esquerdas de todo este litoral –, as embar-
cações se afastam da faixa litorânea. Buscam a segurança 
do alto Mar. Não mais se enxergam as praias; somente 
a Serra do Mar estendida em paralelo com um longo 
trecho da costa norte. Quando se vê a Serra, pensa-se 
estar longe da costa. Não raro, porém, se está perto, 
muito perto do fogo branco da arrebentação e do perigo 
escondido dos baixios traiçoeiros. 

Ao sul de Quintão, pela enorme distância entre praia 
e cordilheira, quase não se enxerga o litoral. A costa é 
plana e formada por areia e dunas que se metem terra 
adentro, não raro ocupando quilômetros e quilômetros, 
entrecor tadas aqui e ali por inúmeras lagoas. A vegeta-
ção é escassa e for ma da, no geral, de arbustos nanicos e 
pas tagem rala. Figueiras de pequeno porte atenuam a 
singe leza da paisa gem. 

A estreita nesga de chão firme corre paralela entre 
o Atlântico e a Lagoa dos Patos, afastando ainda mais 
as eleva ções distantes. Daí para frente, a faixa litorânea 
se espreme entre a praia deserta e a Lagoa Mirim, mais 
adiante a Lagoa Mangueira, até chegar aos confins de 
Herme negildo, distante menos de dez milhas do Chuí. 
O panorama é um deserto. Ouve-se somente o rugido 
incessante do Mar e a lamúria longínqua de alguma rês 
desgarrada.

 

A área da Lagoa dos Patos 
mede em torno de 9.800 Km², 

possui um comprimento de 220 
Km, largura média de 33 Km, 

atingindo 56 Km, 
sua largura máxima. 

Ao sul, comunica-se com o 
Mar entre os Municípios de São 

José do Norte e Rio Grande, 
através do Canal do Norte na 

Barra do Rio Grande, onde 
foram construidos dois molhes 

de pedra destinados à 
melhoria das condições de 

transposição. Ao norte, apre-
senta duas ramificações – a 

nordeste a Lagoa do Casamen-
to e a noroeste o Rio Guaiba, 

transição entre a Lagoa dos Pa-
tos e o Delta do Jacuí, formado 
pelos Rios Jacuí, Caí, dos Sinos 
e Gravataí, Comunica-se com a 
Lagoa Mirim através do Canal 

do São Gonçalo. 

O barco que não queria morrer
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Em sua extensão brasileira, à exceção dos rochedos 
do Morro dos Conventos e Torres, nenhum outro 
aci dente é notável nesse litoral. A não ser as barras de 
alguns poucos arroios que, todavia, não oferecem abrigo 
seguro. Nem o rio Mampituba, em Torres, sequer o 
Tramandaí, na praia do mesmo nome, nenhum deles é 
capaz de  aco lher embar cações em perigo. Isso porque 
não têm profundidade e seus bancos de areia a todo mo-
mento mudam de posição. Tramandaí não tem molhes 
e os de Torres são insuficientes. Barras abertas. 

Acerca desse litoral agreste e da barra traiçoeira de 
Rio Grande, antes da construção dos molhes, o sábio 
Saint Hilaire deixou escrito:

“Nada se iguala à tristeza dêsses lugares. De um lado o 
Oceano, a mugir, e de outro o rio. O terreno, extrema-
mente chato e quase ao mesmo nível do mar, não passa 
de branquicentos areais onde vegetam plantas esparsas, 
principalmente senecio. As palhoças mal tratadas não 
demonstram senão miséria. Destroços de embarcações, 
semi-enterradas na areia, lembram terríveis desastres 
e nossa alma enche-se pouco a pouco de melancolia e 
ter ror. O refluxo das águas do rio, ocasionado pelo mar, 
e a falta de profundidade são as causas das dificuldades 
que a barra apresenta à navegação e dos naufrágios 
frequen tes ali registrados.” 

Aderbal Torres de Amorim
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O grande cientista imaginava que a barra levasse a 
um rio. Na verdade, tratava-se da entrada da Lagoa dos 
Patos e seus bancos.

Bancos, flagelo dos que se aventuram por estas 
 para gens desertas. Súbitas elevações do fundo do Mar, 
consti tuem a principal causa de naufrágios, ponto final 
de cen tenas de navios e túmulo de incontáveis vidas hu-
manas. Se uma embarcação colide com um deles e ladeia 
para a onda, esta empurra areia para o bordo exposto. 
O barco enterra-se lentamente e é engolido pelo Mar. 
Em pouco tempo, submerge e dele nada mais se vê. 
Dificilmente escapa. Os solitários faróis dessa costa per-
versa são os únicos sinais que se vislumbram ao longe. 
Indicam aos navegantes que se afastem. Atalaia, Solidão, 
Albardão, Verga, Sarita, Con cei ção, Mostardas, Cidrei-
ra, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres são marcos de 
referência distribuídos pela longa linha litorânea.  

Mais para o sul, o trecho da Banda Oriental e seus 
arrecifes fatais são sinalizados por centenários faróis: 
Cabo Polônio, Las Palomas, José Inácio, Punta del 
Este e outros materializam o testemunho de terríveis 
naufrágios. Os resi dentes próximos ao Cabo Polônio 
chamam aquele trecho costeiro Triângulo das Bermudas 
do Polônio. Las Palo mas, no Cabo Santa Maria, é um 
ótimo abrigo. Todavia, diferen temente de Imbituba – em 
que o molhe é quase paralelo à praia e o acesso de entrada 
é largo –, o porto uruguaio é perpendicular e estreito. Do 

O farol está construído 
em uma região extremamente 

pitoresca. O cabo se prolonga 
no Mar, formando ilhas, ilhotes 

e rochas submarinas muito 
perigosas para a navegação. 

Ao norte, se encontra a Ense-
ada de Castilhos, onde muitos 

veleiros terminavam suas 
viagens, quando os pampeiros 

os surpreendiam na entrada 
do Prata. Desembarcavam  

nessas praias cargas e corres-
pondências para voltar logo à 

Espanha

O barco que não queria morrer
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Mar, vê-se a re bentação na praia e quase nada da entrada. 
Ade mais disso, assoreou-se de tal forma que bóias cegas 
indi cam a estreite za do canal. Alto risco. Para quem olha 
desde cima do farol, parece fácil; mas não se deve entrar 
no porto com Mar grosso. À noite, de forma alguma. O 
me lhor é demandar Punta del Este. 

Grosso modo, o vento nordeste predomina nos meses 
de verão e o sudoeste no inverno. Insistentes, fazem com 
que os cômoros se movimentem; as correntes seguem na 
mesma direção. Às vezes, impelidas por ventos contrários, 
mudam de rumo e se dirigem ao norte. E se entra um su-
deste com força, a tendência é arrastarem as embar cações 
em direção à costa, provocando naufrágios sem conta.

Em qualquer época do ano, quem demanda Floria-
nó polis por barco há de aguardar uma frente sul. Ao 
contrário dos ventos de nordeste, elas entram muito 
fortes e morrem vagarosas ao cabo de três ou quatro 
dias. Devem ser aproveitadas desde o início. Não raro, 
o vento muda para nordeste, moderado, aos poucos 
torna-se violento, às vezes rondando para leste e sudeste. 
É o temível carpin teiro.

Nas esperas em Rio Grande para sair na barra, os 
vele jadores atentos percebem quando a frente está por 
entrar. O nível das águas sobe, a temperatura começa 
a baixar e formam-se nuvens no oeste, não raro trovo-
adas. Pode-se sair para o Mar porque uma frente vem 
por aí. 

Aderbal Torres de Amorim


