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RESUMO 

 

 

A erosão costeira é um fenômeno global, com problemas erosivos fazendo ser 
fundamental ter conhecimento dos riscos à vulnerabilidade da modificação da linha 
de costa. Com tais conhecimentos é mais fácil um correto gerenciamento costeiro. 
Este trabalho pretende obter uma classificação de risco a erosão costeira da área de 
estudo por meio do uso de geoindicadores como método de estudo. A área de 
estudo está situada no litoral da microrregião dos Lagos, “Região dos Lagos”, no 
Estado do Rio de Janeiro, especificamente entre a foz do rio das Ostras (Rio das 
Ostras) até a praia Rasa (Cabo Frio/Búzios). Tem-se em média aproximadamente 25 
quilômetros de área de estudo, abrangendo todo seu arco praial. Pode-se utilizar os 
geoindicadores como ferramenta para avaliação, onde a aplicação de uma lista de 
verificação desses indicadores em escala local oferece uma avaliação rápida, 
barata, e prática da zona costeira local. A metodologia utilizada se baseia na 
aplicação do conceito de geoindicadores sendo coletados por meio de tabelas de 
classificação de riscos pré-elaboradas. Os resultados encontrados demonstram que, 
os três primeiros pontos apresentaram baixa suscetibilidade à erosão costeira. Os 
pontos 4 a 9 apresentaram média suscetibilidade à erosão costeira, onde estes 
abrangem a maioria dos pontos visitados, mostrando que a maior parte da área de 
estudo possui média suscetibilidade à erosão costeira. Os últimos três pontos do 
estudo possuem alta suscetibilidade à erosão, onde estes já sofrem com problemas 
erosivos causadores de danos materiais as edificações locais. 

 

Palavras-chave: Geoindicadores. Suscetibilidade. Classificação. Risco. Erosão. 

Zona costeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Coastal erosion is a global phenomenon, and problems with coastal erosion makes it 

fundamental to be aware of the risks to the vulnerability of coastline modification. 

With such knowledge, costal managing becomes easier. This work aims to obtain a 

coastal erosion risk classification of this subject through the use of geo-indicators as 

a method of study. The study area is located on the coast of the Micro region of 

"Região dos Lagos", in the State of Rio de Janeiro, specifically between the mouth of 

Rio das Ostras (Rio das Ostras) and Rasa Beach (Cabo Frio / Búzios). It has on 

average approximately 25 kilometers of study area, covering its entire beach arc. 

Geo-indicators can be used as a tool for evaluation, where the application of a 

checklist of such indicators on a local scale provides a quick, inexpensive, and 

practical assessment of the local coastal zone. The proposed methodology is based 

on the application of the concept of geo-indicators being collected through pre-

elaborated risk classification tables. The results showed that the first three points 

presented low susceptibility to coastal erosion. Points 4 to 9 presented average 

susceptibility to coastal erosion, where they cover most of the points visited, showing 

that most of the study area has medium susceptibility to coastal erosion. The last 

three points of the study have high susceptibility to erosion, where they already suffer 

from erosive problems causing damage to local buildings. 

 

Keywords: Geoindicators. Susceptibility. Rating. Risk. Erosion. Coastal zone. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Problemas com erosão costeira, como um processo existente ao longo da 

linha de costa, são pontos de importante consideração por parte do poder público e 

da população local dos lugares afetados. A erosão costeira é um fenômeno mundial 

que deve se intensificar em um curto período de tempo (SOUZA, 2009), sendo 

fundamental ter conhecimento sobre a vulnerabilidade da modificação da linha de 

costa (FERNANDES, 2010), como questão latente para o planejamento territorial de 

áreas costeiras. Com à crescente urbanização e exploração turística das regiões 

litorâneas e aos impactos ambientais que ocorrem nesta região, a existência de 

estudos sobre a costa permite ser possível efetuar um gerenciamento sustentável do 

litoral (BASTOS; SILVA, 2000). Possuir um gerenciamento sustentável torna-se 

relevante à questão de planejamento territorial, econômico, e mesmo de segurança, 

em zonas costeiras suscetíveis a erosão, ou que já sofrem com tal fenômeno, de 

forma direta e grave, podendo colocar em risco a segurança da vida de seus 

ocupantes,  

Diante disso, é bastante útil, em curto, médio e longo prazo, obter 

informações seguras acerca da existência, ou não, de problemas erosivos e, no caso 

da existência, qual seu nível de importância. Economicamente é essencial 

considerar a dinâmica do ambiente costeiro onde se pretende construir algo próximo 

a linha de costa, estabelecendo áreas não propícias a edificação, prevenindo perdas 

de propriedades por ação erosiva (FERNANDES, 2010). Seria consideravelmente 

prejudicial ter, por exemplo, um calçadão recém-construído destruído por um 

fenômeno natural “não previsto”, onde a prevenção pode economizar muitos 

recursos financeiros, que poderiam acabar sendo direcionados para o reparo de 

danos que poderiam ser prevenidos. 

 Com um reconhecimento seguro do risco e os níveis de problemas com 

erosão costeira, torna-se mais fácil, seguro, econômico (mesmo que em longo 

prazo) e correto, a elaboração de um plano de gestão costeira. O conhecimento 

prévio e relatório/estudo/plano de gestão, faz ser possível uma manutenção mais 

eficiente da costa visando prevenir ou remediar, de forma a evitar novos problemas 

relacionados à erosão. Permite-se assim a ocupação ou não de certos pontos 
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costeiros, onde no caso de ocupações já existentes diante de riscos consideráveis, a 

mitigação de possíveis problemas, podendo, por exemplo, ser estabelecido até 

mesmo uma distância como faixa de segurança (MUEHE; DIETER, 2001). 

 O foco deste trabalho é demonstrar qual classificação de risco a erosão 

costeira da área obtemos através do uso de geoindicadores de erosão, ou seja, é 

uma classificação dependente de forma essencial do uso de geoindicadores de 

erosão. Sendo assim, para obtermos essa resposta/classificação devemos proceder 

na sua realização, utilizando os métodos/meios/técnicas que serão descritas mais 

diante. 

 

1.1 GEOINDICADORES DE EROSÃO 

 

Geoindicadores podem ser encontrados como medidas, características, 

frequências e tendências de processos geomorfológicos e fenômenos que ocorrem 

na superfície terrestre, ou próxima a ela. Estão sujeitos a mudanças, diversas vezes 

por influência antrópica, que são significantes para o entendimento de alterações 

ambientais em curtos períodos (até aproximadamente 100 anos). Ou seja, 

geoindicadores podem ser utilizados como ferramenta para avaliação rápida em 

curtos períodos de tempo, sobre características naturais, ou não, que podem causar 

mudanças consideráveis e muitas vezes irreversíveis no ambiente em diferentes 

escalas, assim como também pode identificar características que tenham tendência 

à estabilidade do ambiente (BUSH et. al., 1999). 

 Dentre as características, encontramos tanto alterações rápidas, como 

eventos severos de baixa frequência, mas com elevada magnitude, quanto 

processos lentos mas que serão observados e relevantes dentro da escala de vida 

humana. É claro que um trabalho multidisciplinar, certamente, tende a mostrar-se 

mais completo e confiável, porém o uso de geoindicadores por si só pode ser 

suficiente para uma análise preliminar confiável (BERGER, 1997).  

Mesmo sendo um método relativamente confiável, assim como muitos, 

também, está sujeito a erros, falhas e imprecisões, seja pelo método como são 
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obtidos, interpretados e analisados, ou mesmo por algum erro conceitual (ÂNGULO; 

SOUZA, 2014). Porém a existência de alta precisão não é obrigatória para a tomada 

de decisões num local que necessita de alguma ação, onde a aplicação de uma lista 

de verificação de geoindicadores em escala local oferece uma avaliação rápida, 

barata, e prática de mudança costa 

É importante entender os riscos/tendências do meio ambiente para o futuro, 

para que possamos seguir determinado caminho de prevenção contra este ou 

aquele risco, visando benefícios, que possam levar a melhorias de infraestrutura, 

eficiência de planejamento urbano, prevenção de danos físicos, econômicos e de 

vidas humanas, aproveitando que o uso de geoindicadores é um recurso de relativo 

baixo custo para atender esses pontos (MORTON, 2002). 

 

1.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo encontra-se no litoral da microrregião dos Lagos, 

popularmente conhecida por “Região dos Lagos”, no Estado do Rio de Janeiro, mais 

especificamente entre a foz do rio das Ostras, situada na cidade de Rio das Ostras, 

até a praia Rasa, situada na cidade de Cabo Frio, já na divisa com Búzios. 
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Figura 1 – Localização dos pontos de monitoramento na área de estudo. 

 

 

A área de estudo encontra-se numa longa faixa litorânea, com 

aproximadamente 25 quilômetros de comprimento e orientação, onde a maior parte 

dessa região é densamente urbanizada, com construções de uso residencial e 

comercial ao longo desse litoral, principalmente na porção norte. É uma região 

marcada pelo apelo turístico e beleza de sua costa. A área de estudo possui 

registros da ocorrência de problemas sérios com erosão costeira em alguns pontos 

(figura 2). 
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Figura 2 – Calçadão em Rio das Ostras parcialmente destruído pela ação de ondas 

Fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia3211.html 

 

1.2.1 Pontos visitados 

 

 A coleta de dados foi realizada em pontos com aproximadamente 2 

quilômetros de distância média entre eles, salvo alguns mais próximos ou mais 

distantes entre si devido a fatores locais, como dificuldades de acessibilidade. Foram 

um total de 12 pontos de coleta, totalizando média de aproximadamente 25 

quilômetros de área de estudo, abrangendo todo arco praial da área de estudo. Para 

identificação dos pontos visitados foi utilizado as coordenadas de GPS, também 

sendo atribuído nomes baseados nas observações locais como pontos de referência 

(nome de condomínios próximos, porção norte ou sul da praia, foz de rios, etc.). 

 Ponto 1 - Canto direito Praia Rasa – Pontos GPS: 24K N 7483484 E 

0194178 

 Ponto 2 – Meio da Praia Rasa – Pontos GPS: 24K N7484738 E 0193295 

 Ponto 3 – Condomínio Florestinha (ao Norte da reserva) – Pontos GPS: 

24K N 7488707 E 0192159 

 Ponto 4 – Entre os condomínios Verão Vermelho e Long Beach – Pontos 

GPS: 24K N 7490892 E 0191859 
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 Ponto 5 – Praia de Unamar – Ponto GPS: 24K N 7493455 E 0191657 

 Ponto 6 – Praia de Unamar / Último ponto antes da foz do Rio São João – 

Ponto GPS: 24K N 7495824 E 0191733 

 Ponto 7 – Praião da Barra de São João – Pontos GPS: 24K N 7498991 E 

0192812 

 Ponto 8 – Transição de Arenitos – Pontos GPS: 24K N 7500793 E 

0193249 

 Ponto 9 – Próximo à porção Sul da Praia da Tartaruga – Pontos GPS: 24K 

N 7502197 E 0193203 

 Ponto 10 – Praia da Tartaruga / Em frente ao Vilarejo Praia Hotel – Pontos 

GPS: 24K N 7503290 E 0194163 

 Ponto 11 – Casas da Praia – Pontos GPS: 24K N 7504251 E 0194705 

 Ponto 12 – Rio das Ostras / Posto BR – Pontos GPS: 24K N 7505107 

E0195424 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Por conta dessas características, é importante a realização de estudos acerca 

do grau de risco de erosão à que essa região está exposta, visto que no caso da 

ocorrência de problemas do tipo, e baseado no seu histórico, mostra que a 

ocorrência desses problemas é relativamente comum, então os impactos podem ser 

bastante relevantes na infraestrutura local, podendo oferecer riscos iminentes a 

população residente extremamente próximo à costa, tornando a área de estudo 

relevante a classificações de suscetibilidade à erosão costeira. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

 Identificar trechos, na área de estudo, com maior suscetibilidade à erosão 

costeira, através do uso de geoindicadores de erosão costeira, visando à elaboração 

de mapas de suscetibilidade, identificando os pontos de baixo, médio e alto risco. 
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2 METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada é baseada principalmente na aplicação do conceito de 

geoindicadores de forma simples e prática para a coleta de dados em campo, de 

forma que tais dados são as características encontradas nos locais visitados da área 

de estudo, onde são coletados por meio de tabelas de classificação de riscos pré-

elaboradas (BUSH et. al., 1999), utilizando como base para isso conhecimentos 

sobre erosão, morfologia e morfodinâmica de praias. Além disso, é utilizada a 

captação de dados, de segunda ordem, por meio de leituras de trabalhos sobre a 

área estudada, pesquisa sobre o histórico de problemas com erosão costeira na 

área de estudo, registros fotográficos, coleta de sedimentos e perfis topográficos. 

 A tabela utilizada de forma essencial para o trabalho, pela sua praticidade, 

encontra-se na seção de anexos, vide “Tabela de Geoindicadores”, tendo sido 

adaptada de uma tabela fornecida pelo LAGEF (Laboratório de Geografia Física, da 

Universidade Federal Fluminense). Com a tabela em mãos, podem-se observar as 

características do local, e com isso preencher a mesma com as características 

encontradas, já desde o início permitindo uma pré-visualização da classificação 

local, sendo posteriormente feita a classificação do local por meio do conjunto de 

fatores presentes, indicando o nível de risco à erosão. 

 A tabela (anexo I) utilizada possui três páginas, onde: na primeira página da 

tabela tem-se algumas características gerais para suscetibilidade à erosão costeira, 

com três níveis de classificação, sendo esses níveis atribuídos como indicativos de 

baixa, média ou alta suscetibilidade; na página 2 tem-se a posição das edificações, 

indicando sua proximidade da linha de costa (berma da praia, escarpa de pós-praia, 

próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia e mais de 20 metros da escarpa de 

pós-praia) e a classificação tipológica da orla, em relação ao uso e ocupação; e por 

fim, na terceira página, tem-se uma lista de geoindicadores suplementares como 

indicativos de Erosão severa, Erosão, Acreção ou estabilidade em longo prazo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados serão apresentados em duas partes, primeiramente serão 

expostos os resultados encontrados de cada ponto em separado e sua discussão, e 

posteriormente serão apresentados os resultados e discussão de pontos conjuntos. 

No segundo caso, serão classificados os pontos com características semelhantes de 

forma que se enquadrem nos níveis de baixa, média ou alta suscetibilidade, sendo 

apresentados e discutidos juntos de seus respectivos mapas de suscetibilidade à 

erosão costeira, e por fim um mapa de suscetibilidade à erosão costeira abrangendo 

todos os pontos visitados. 

 

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE CADA UM DOS 12 PONTOS VISITADOS 

 

 Após a ida a campo, aplicação da metodologia utilizada e coleta de dados, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Ponto 1 - Canto direito Praia Rasa – Pontos GPS: 24K N 7483484 E 0194178 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição protegido; 

 Granulometria de areia fina; 

 Praia bem vegetada; 

 Dunas frontais pequenas escapadas; 

 Berma estreita; 

 Concentração de minerais pesados intensa; 

 Escarpa de pós-praia vegetada com rampa estável; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 
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Lista de geoindicadores suplementares: 

Acreção 

 Dunas e topo da praia robustos e vegetados; 

 Escarpa de pós-praia vegetada com rampa estável; 

 Praia larga e berma bem desenvolvida; 

 Sem transposição; 

 Vegetação bem desenvolvida com arbustos de dunas e grama pioneira de 

praia. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana em processo de ocupação; 

 Suburbana com ocupação pouco adensada. 

Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

O primeiro ponto visitado se enquadra na classificação de baixa 

suscetibilidade à erosão, mesmo com existência da presença de algumas 

características contrárias a baixa suscetibilidade, que foram a ausência de dunas 

expressivas, sendo encontrado apenas algumas dunas frontais pouco relevantes, 

berma relativamente estreita e uma visível concentração de minerais pesados. A 

berma mostrou-se estreita, de forma que em dias de maré alta acaba permitindo que 

as ondas sobreponham a berma, onde está assume o papel de face de praia. 

Devido à as características que indicam baixa suscetibilidade, a questão de 

possuir berma estreita aparenta ser pouco relevante, pois não há sinais de 

transposição, com uma pequena escarpa de pós-praia, bem vegetada de rampa 

estável.  

Uma característica encontrada que vale ressaltar, que seria indício de alta 

suscetibilidade erosiva, é a existência de concentração de minerais pesados bem 

perceptível visualmente, porém não se aplica de forma prática como indício de 

erosão nesse caso, pois isso se encontra presente no ponto visitado graças a 
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proximidade do Rio Una, que tem sua foz poucos quilômetros acima. Este rio traz, 

de outros lugares, sedimentos diversos até o litoral, entre eles os minerais pesados 

encontrados. O aporte de sedimentos fluviais é direcionado e acumulado à Sul 

devido a influência do Cabo Búzios, como por exemplo a Ponta do Pai Vitorio, sendo 

responsável nesse ponto pela difração de ondas de SSE, onde estas chegam a linha 

de costa com menor energia, propiciando a maior influência das ondas de NE, 

direcionando os sedimentos para sul, como já dito, ou seja, onde se localiza a Praia 

Rasa. 

Há ainda a presença de sedimentos disformes do geral, de granulometria bem 

mais grosseira, com alguns aparentando serem seixos por exemplo. A presença 

desses sedimentos é provável devido à proximidade de afloramentos rochosos que 

circundam a praia pertencente ao grupo barreiras. 

 As edificações se encontram a bem mais de 20 metros da escarpa de pós-

praia, somente após o reverso da estrada, sendo uma zona suburbana com 

ocupação pouco adensada. 

 

Ponto 2 – Meio da Praia Rasa – Pontos GPS: 24K N7484738 E 0193295 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição protegido/semi-exposta 

 Granulometria de areia fina; 

 Praia bem vegetada; 

 Dunas frontais pequenas escapadas; 

 Berma extensa; 

 Concentração de minerais pesados intensa; 

 Escarpa de pós-praia vegetada com rampa estável; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 
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Lista de geoindicadores suplementares: 

Acreção 

 Dunas e topo da praia robustos e vegetados; 

 Escarpa de pós-praia vegetada com rampa estável; 

 Praia larga e berma bem desenvolvida; 

 Sem transposição; 

 Vegetação bem desenvolvida com arbustos de dunas e grama pioneira de 

praia. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana em processo de ocupação; 

 Suburbana com ocupação pouco adensada. 

Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

O segundo ponto possui baixa suscetibilidade à erosão costeira, sendo um 

local protegido, com baixo grau de exposição, granulometria de areias fina e berma 

larga, aparentando ficar ainda mais extensa durante a baixamar. Há presença de 

dunas frontais escarpadas, com uma pequena escarpa de pós-praia do fim da berma 

ao topo da barreira, com rampa estável e muito bem vegetada, sendo o topo da 

barreira bem vegetado, com presença de muitos arbustos e grama pioneira de praia, 

sem sinais de transposição. 

Nesse ponto o grau de exposição pode ser descrito como menos protegido 

que o Ponto 1, devido a distância maior da Ponta do Pai Vitorio, porém ainda pode 

ser classificado como protegido, já que não é significativo para aumento de 

suscetibilidade erosiva, visto que ainda sofre influência do Cabo Búzios, possuindo 

regime de ondas de baixa energia, assim como o ponto anterior. 

 Aqui também existe concentração de minerais pesados como no primeiro 

ponto, devido aos mesmos motivos considerados, ainda em maior quantidade, visto 

que este ponto está mais próximo a foz do Rio Una do que o primeiro ponto. Neste 
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ponto também há presença de sedimentos disformes do geral, mal selecionados, 

estando relacionado aos mesmos fatores que condicionam sua presença no ponto 

anterior, no entanto se comparado a este primeiro, mostram-se pouco presentes. 

 As edificações se encontram a boa distância da escarpa de pós-praia, mais 

de 20 metros, sendo uma característica da área, deste ponto e do anterior, ter esse 

padrão de maior distância, aparentemente pela vegetação presente na área a partir 

do topo da barreira, assim como a presença de uma rodovia litorânea local 

importante, a RJ-102, também chamada de Estrada dos Búzios. É uma zona 

suburbana pouco ocupada, ainda em processo de ocupação, de forma pouco 

adensada. 

 

Ponto 3 – Condomínio Florestinha (ao Norte da reserva) – Pontos GPS: 24K N 

7488707 E 0192159 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia fina; 

 Praia bem vegetada; 

 Dunas frontais desenvolvidas e bem vegetadas; 

 Berma estreita; 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ausente; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Acreção 

 Dunas e topo da praia robustos e vegetados; 

 Sem transposição; 
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 Vegetação bem desenvolvida com arbustos de dunas e grama pioneira de 

praia. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana em processo de ocupação; 

Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

 Este ponto reúne características ainda predominantes de baixa 

suscetibilidade erosiva, porém mostra-se próximo ao grau médio, de forma que seu 

grau de exposição desse ponto já é semi-exposto. Aqui a berma é relativamente 

estreita e possui estado morfodinâmico refletivo, diferente dos pontos anteriores, 

com topo da barreira bem vegetado, com arbustos, e grama, havendo a presença de 

dunas frontais vegetadas, sem sinais de transposição. Sua granulometria de areias é 

fina na face de praia, porém relativamente mais grossa na berma, há ainda a 

presença de minerais pesados, ainda relativo a foz do Rio Una, sendo sua 

concentração visivelmente bem pequena. 

 Aqui o risco de suscetibilidade erosiva, mesmo sendo baixo, aparenta ser um 

ponto de transição, para média. É interessante que nesse ponto as características 

indicativas de média suscetibilidade são aparentemente “mitigadas” e/ou 

compensadas pelas características de baixa suscetibilidade. 

 Nesse ponto as edificações, assim como nos pontos anteriores, se encontram 

a mais de 20 metros, podendo ser classificada como uma zona suburbana já 

relativamente ocupada, porém ainda em processo de ocupação. 

 

Ponto 4 – Entre os condomínios Verão Vermelho e Long Beach – Pontos GPS: 24K 

N 7490892 E 0191859 
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Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma estreita (Sul) / extensa (Norte); 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ausente; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Passagens (corte de estrada). 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana consolidada; 

Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia, à Norte; 

 Próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia, à Sul. 

 

O ponto 4 possui suscetibilidade média à erosão costeira, sendo o primeiro 

local de risco mediano de suscetibilidade erosiva, diferente dos três primeiros. 

Mostra-se como um ponto de transição de baixo para médio risco, com 

características relativas a esse nível de risco, e em mudança em relação ao ponto 3. 

Nesse local se observa um grau de exposição semi-exposto, já com granulometria 

de areias médias, com topo da barreira possuindo vegetação esparsa e sem dunas 

frontais. Há cortes artificiais devido a abertura de ruas, mas não foi identificado 

leques de transposição. Nesse ponto, assim como no ponto anterior, o estado 
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morfodinâmico é refletivo, indicando, então, o Ponto 3 como o ponto de transição 

dessa característica.  

Há padrões diferentes na largura da berma e de localização das edificações, 

com estas variando sua proximidade em relação ao topo da barreira. Em direção à 

Sul do ponto, as edificações se encontram próximo ao topo da barreira, em 

distâncias próximas e/ou menores a 20 metros, coincidindo com a tendência de 

berma mais estreita, também à Sul. Já à Norte do ponto visitado a berma se mostra 

mais larga, e as edificações encontram-se a mais de 20 metros do topo da barreira. 

O padrão de ocupação é classificado como suburbana consolidada, com relativa 

maior presença de edificações comparado aos pontos anteriores.  

Vale ainda atentar, junto à maior ocupação da costa, novamente para a 

questão sobre a posição das edificações e largura da berma, visto que, por estarem 

mais próximos a costa junto ao fato de a berma ser mais estreita ali, as edificações à 

Sul sofrem maior risco aos efeitos erosivos que possam ocorrer futuramente. Ao 

Norte do ponto visitado, as edificações se veem num nível mais seguro em relação a 

sofrer com problemas erosivos, visto que estão mais distantes da costa, junto ao 

fator de maior largura da berma. 

Há existência de dois condomínios próximos do ponto visitado, sendo estes o 

Condomínio Verão Vermelho, mais à sul, e o Condomínio Long Beach, mais à norte. 

O primeiro deles, à sul, estaria mais vulnerável, comparado ao segundo, mais a 

norte, em caso de uma grande ressaca que possa causar danos significativos pela 

ação de ondas e consequente erosão. 

 

Ponto 5 – Praia de Unamar – Ponto GPS: 24K N 7493455 E 0191657 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Praia bem vegetada; 

 Dunas frontais ausentes; 
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 Berma estreita; 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ausente; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Acreção 

 Sem transposição; 

 Vegetação bem desenvolvida com arbustos de dunas e grama pioneira de 

praia. 

Erosão 

 Praia estreita. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Urbana consolidada residencial / turística / comercial. 

Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

É um local de média suscetibilidade a erosão, se mostra mais característico 

desse nível classificativo que o ponto anterior, ainda que possua a mesma 

classificação, reforçando a ideia do ponto 4.  

 O grau de exposição aqui é alto, sendo exposto, já diferente do anterior, este 

ainda semi-exposto. Possui granulometria de areias média e estado morfodinâmico 

refletivo, berma estreita e sem presença de dunas frontais, com topo da barreira bem 

vegetado por grama pioneira e alguns poucos e pequenos arbustos, sem indícios da 

ocorrência de leques de transposição. 

 Há uma avenida litorânea após a vegetação existente ao topo da barreira, 

com o início das edificações a partir dessa avenida, numa distância bem maior que 
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20 metros do início do topo da barreira, sendo uma zona urbana consolidada, 

residencial, turística e comercial. Mesmo sendo um ponto mais característico como 

suscetível a erosão que o Ponto 4, indica menos riscos relevantes diretos as 

edificações, devido ao fato de estas se encontrarem relativamente bem mais 

distantes da praia. 

 

Ponto 6 – Praia de Unamar / Último ponto antes da foz do Rio São João – Ponto 

GPS: 24K N 7495824 E 0191733 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma estreita (baixamar) / ausente (preamar); 

 Sem concentração de minerais pesados; 

 Escarpa de pós-praia ausente; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Praia estreita; 

 Passagens e leques de transposição. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Urbana consolidada residencial / turística / comercial. 

Posição das edificações: 

 Escarpa de pós-praia (quiosques) 
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 É identificado como ponto de suscetibilidade erosiva média, sendo nítidas 

suas características. Encontra-se alto grau de exposição, sendo este ponto da praia 

um local com berma estreita durante a baixamar e aparentemente ausente durante a 

preamar, junto a um estado morfodinâmico refletivo e granulometria de areias média. 

Não há dunas frontais, ao topo da barreira há uma vegetação baixa, como grama 

pioneira, mas relativamente pouco comparado aos pontos anteriores. 

 Junto a uma praia estreita, são identificados cortes artificiais para a 

construção de ruas próxima a escarpa de pós-praia, sendo notados leques de 

transposição, que aparentemente ocorrem em dias de ressacas, devido a berma 

estreita. Este ponto é o mais próximo da foz do Rio São João, porém não há 

concentração de minerais pesados ou outros sedimentos fluviais, como observado 

nos dois primeiros pontos e sua relação com o Rio Una. Aparentemente os 

sedimentos provenientes do Rio São João são preferencialmente direcionados à Sul 

pela incidência de ondas existentes de Nordeste e Leste, ainda, junto à presença do 

efeito do Cabo Búzios, como no caso dos sedimentos provenientes do Rio Una, 

porém aqui em menor grau de relevância, fazendo deste um ponto exposto. 

 É uma área urbana consolidada, com edificações residenciais, turísticas e 

comerciais, possuindo a presença de quiosques logo acima da escarpa de pós-

praia, podendo estes de forma iminente sofrer algum dano com a ação de ondas e 

erosão costeira em caso de ressaca severa, porém as residências de fato 

encontram-se na faixa de 20 metros da escarpa de pós-praia, aparentando ser uma 

distância relativamente segura aqui, mesmo com as características encontradas, 

porém menos seguro que o Ponto 5. 

 

Ponto 7 – Praião da Barra de São João – Pontos GPS: 24K N 7498991 E 0192812 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Praia bem vegetada; 
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 Dunas frontais ausentes; 

 Berma estreita; 

 Sem concentração de minerais pesados; 

 Escarpa de pós-praia ausente; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Acreção 

 Sem transposição; 

 Vegetação bem desenvolvida com arbustos de dunas e grama pioneira de 

praia. 

Erosão 

 Praia estreita. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana consolidada. 

Posição das edificações: 

 Escarpa de pós-praia. 

 

 Esse ponto possui suscetibilidade média, mantendo o padrão dos anteriores, 

tendo alto grau de exposição, com granulometria de areias variando de média à 

grossa, mas com predominância da primeira, junto de estado morfodinâmico refletivo 

e berma bem pequena, não possuindo mais que 2 metros, não há dunas frontais, e o 

topo da barreira possui vegetação rasteira, grama pioneira, tendo inclusive um 

campo de futebol entre o topo da barreira e uma via litorânea existente. 

 Esse é um ponto com edificações de quiosques logo acima da escarpa de 

pós-praia, e as edificações residências se encontram a partir da faixa de 20 metros 
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da escarpa de pós-praia, sendo uma área urbana consolidada residencial, turística e 

comercial.  

 Mesmo com berma quase ausente, não foi identificado presença de 

transposição, com a rampa do topo da barreira se mostrando aparentemente estável 

e vegetada. Esses fatores, junto à existência de um campo de futebol, sendo mais 

um indício de ser um local que não sofre com efeitos de transposição, indica que as 

edificações não sofrem com a ação de ondas e efeitos erosivos. 

 

Ponto 8 – Transição de Arenitos – Pontos GPS: 24K N 7500793 E 0193249 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição exposta 

 Granulometria de areia média / grossa; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma estreita; 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ativa por ondas; 

 Sem desenterramento de arenitos; 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Praia estreita; 

 Passagens e leques de transposição. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana em processo de ocupação. 
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Posição das edificações: 

 Mais de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

 É um ponto com suscetibilidade também média, possuindo alto grau de 

exposição, de granulometria de areia variando de média à grossa como no ponto 

anterior, porém ao contrário deste, aqui predomina a granulometria de areia grossa, 

além disso, observa-se restado morfodinâmico refletivo, com berma estreita, 

existindo novamente a presença de concentração de minerais pesados, de forma 

esparsa.  

Não há dunas frontais, existindo a ocorrência de cortes artificiais para a 

existência de uma via litorânea e para uma manilha. Nota-se presença de leques de 

transposição na parte onde se encontra a manilha e a via litorânea neste ponto. Há 

uma faixa bem vegetada entre a via litorânea até onde se encontram as edificações, 

com estas existindo na faixa de 20 a mais de 20 metros da escarpa de pós-praia, 

aparentando não ser atingidas em casa de ressacas por conta da distância. 

Essa área é localizada um pouco distante do centro de Barra de São João, 

distrito de Casimiro de Abreu, com presença de casas, terrenos baldios e pequenos 

condomínios que mostram um processo de ocupação ainda em vigor, sendo então 

uma zona suburbana em processo de ocupação.  

 

Ponto 9 – Próximo à porção Sul da Praia da Tartaruga – Pontos GPS: 24K N 

7502197 E 0193203 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma estreita; 
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 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ativa por ondas; 

 Desenterramento parcial de arenitos* (Não são arenitos, mas sim partes de 

aterro); 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Praia estreita; 

 Passagens e leques de transposição; 

 Vegetação efêmera e tombada ao longo da linha de escarpa de pós-praia. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Suburbana em processo de ocupação. 

Posição das edificações: 

 Próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

 O Ponto 9 possui suscetibilidade erosiva média, mas diferente dos pontos 4 a 

8, este está bem próximo da classificação de alta suscetibilidade, aparentando ser 

um ponto de transição para a classificação seguinte. Possui alto grau de exposição, 

com estado morfodinâmico refletivo, berma estreita e granulometria de areia média. 

Não se encontra dunas frontais, há vegetação esparsa e rasteira. 

 A berma aparenta assumir a condição de face de praia, ocorrendo leques de 

transposição sobre a escarpa de pós-praia ao topo da barreira, a vegetação é 

efêmera, com algumas vegetações tombadas na escarpa de pós-praia. Além disso, 

neste ponto encontra-se partes de aterros e estruturas expostas logo abaixo do topo 

da barreira, indicando erosão latente, 

É uma zona suburbana em processo de ocupação, com presença de 

edificações residenciais e turísticas. Há aberturas artificiais, com a existência de via 

litorânea com as edificações nas margens desta, estando próximo de 20 metros da 



 

32 
 

escarpa de pós-praia. Não há obras de contenção, embora pudesse ser útil para 

mitigar a erosão existente, de forma que fica evidente ser necessário ações do tipo 

num futuro próximo. 

 

Ponto 10 – Praia da Tartaruga / Em frente ao Vilarejo Praia Hotel – Pontos GPS: 24K 

N 7503290 E 0194163 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma ausente; 

 Concentração de minerais pesados intensa; 

 Escarpa de pós-praia ativa por ondas; 

 Desenterramento integral de arenitos / raízes; 

 Obras de contenção presentes com modificações. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Dunas escarpadas ou rompidas; 

 Escarpa de pós-praia íngreme sem deposito de tálus; 

 Troncos de árvores expostos na praia; 

 Praia estreita; 

 Passagens e leques de transposição; 

 Vegetação efêmera e tombada ao longo da linha de escarpa de pós-praia. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Urbana consolidada residencial / turística / comercial. 
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Posição das edificações: 

 Próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

 O ponto 10 é o primeiro dos pontos com alta suscetibilidade à erosão costeira, 

evidenciando o Ponto 9 como um ponto de transição, como sugerido anteriormente. 

Possui médio grau de exposição, sendo semi-exposto, diferente do que veio sendo 

observado nos últimos pontos anteriores, essa mudança ocorre devido à presença 

do pontal da desembocadura do Rio das Ostras, surtindo efeito refrativo sobre as 

ondas de quadrante NE. Vale atentar que este grau de exposição será encontrado 

também nos Pontos 11 e 12, devido a suas localizações. 

 Neste ponto encontra-se granulometria de areia média, praticamente sem 

berma, nem dunas frontais, existindo vegetação tombada, e com raízes expostas na 

escarpa de pós-praia, sendo essa escarpa de pós-praia bem íngreme e ativa por 

ondas, com vegetação bem esparsa. Há intensa concentração de minerais pesados, 

devido a exumação de arenitos, expostos na escarpa de pós-praia, berma e face de 

praia.  

Existem obras de contenção, já afetadas pela erosão, indicando possível risco 

em curto prazo para as edificações, que se encontram próximo de 20 metros da 

escarpa de pós-praia, como um hotel, que possivelmente será afetado futuramente 

pela erosão se não houver obras de contenção futuras. É uma área urbana bem 

consolidada, com residências e edificações turísticas e comerciais. 

 

Ponto 11 – Casas da Praia – Pontos GPS: 24K N 7504251 E 0194705 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa; 

 Dunas frontais ausentes; 
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 Berma ausente; 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ativa por ondas; 

 Desenterramento integral de arenitos / raízes 

 Sem obras de contenção. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão 

 Dunas escarpadas ou rompidas; 

 Escarpa de pós-praia íngreme sem depósito de tálus; 

 Troncos de árvores expostos na praia; 

 Vegetação efêmera ou tombada ao longo da linha de costa. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Urbana consolidada residencial / turística / comercial. 

Posição das edificações: 

 Escarpa de pós-praia; 

 Próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia. 

 

O Ponto 11, assim como o anterior, possui alta suscetibilidade, também com 

grau de exposição semi-exposto. Não há presença de berma de praia, nem dunas 

frontais, a granulometria de areias é média, com estado morfodinâmico refletivo junto 

a uma escarpa de pós-praia íngreme e ativa por ondas, sendo encontrada exposição 

de arenitos, porém em menor quantidade que o ponto anterior, além de vegetação 

com troncos expostos e tombados, já com início de danos estruturais a edificações. 

A maior parte das edificações se encontra na faixa de 20 metros da escarpa 

de pós-praia, porém há o caso de um condomínio praticamente sobre o topo da 

barreira, onde já há preocupação latente por parte dos moradores com os riscos de 

danos estruturais causados pela erosão. É uma zona urbana consolidada, com 
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edificações residenciais, turísticas e comerciais, onde a primeira via litorânea a partir 

do topo da barreira é uma grande avenida. 

Foi relatado neste ponto por moradores do condomínio que se encontra bem 

próximo ao topo da barreira que há quinze anos, em média, havia uma avenida 

litorânea de pequeno porte, possivelmente como as encontradas nos pontos 

anteriores, e que ao longo dos anos essa faixa foi erodida, indicando então um papel 

ativo da erosão durante esse tempo, e, se esse padrão se mantiver, em duas 

décadas o condomínio em questão estará comprometido estruturalmente, visto que 

a distância atual do topo da barreira até o condomínio é equivalente a distância 

erodida ao longo desses quinze anos mencionados pelos moradores. 

 

Ponto 12 – Rio das Ostras / Posto BR – Pontos GPS: 24K N 7505107 E0195424 

 

Características gerais para a suscetibilidade à erosão costeira: 

 Grau de exposição semi-exposta 

 Granulometria de areia média; 

 Vegetação esparsa / ausente; 

 Dunas frontais ausentes; 

 Berma ausente; 

 Concentração de minerais pesados esparsa; 

 Escarpa de pós-praia ativa por ondas; 

 Desenterramento integral de arenitos / aterro / estruturas; 

 Obras de contenção presentes com modificações. 

Lista de geoindicadores suplementares: 

Erosão severa 

 Escarpamento ativo pelas ondas nas escarpas de pós-praia ou dunas 

remanescentes; 

 Obras costeiras presentes; 
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Erosão 

 Escarpa de pós-praias íngreme sem depósito de tálus; 

 Troncos de árvores expostos na praia; 

 Praia estreita; 

 Vegetação efêmera ou tombada ao longo da linha de costa. 

Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação: 

 Praia urbana deteriorada. 

Posição das edificações: 

 Escarpa de pós-praia (quiosques e edificações à Norte); 

 Escarpa de pós-praia/próximo de 20 metros da escarpa de pós-praia (à Sul) 

 

 Esse é o último ponto visitado, possuindo suscetibilidade alta, fechando assim 

os pontos visitados na área de estudo. Este possui grau de exposição semi-exposto 

com granulometria de areia média, não há presença de berma, sem dunas frontais, 

com escarpa de pós-praia íngreme e ativa por ondas, com um estado morfodinâmico 

refletivo. A vegetação é esparsa, praticamente ausente, onde a vegetação existente 

encontra-se tombada e/ou exposta. Há a exposição de arenitos, e de 

aterro/estruturas, sendo um ponto bastante impactado pela erosão.  

 O calçadão encontra-se ao topo da barreira, onde este se encontra 

parcialmente destruído pelo efeito das ondas, e mais relevante, há residências a 

norte do ponto visitado que foram construídas sobre a escarpa de pós-praia e que 

hoje se encontram destruídas e/ou condenadas. É uma zona urbana residencial e 

turística, deteriorada, já com obras de contenção, que foram afetadas pela erosão e 

que precisa de um novo plano de contingência, visto que, no ritmo que se encontra, 

o calçadão continuará a ser destruído, podendo afetar até mesmo a via litorânea, 

que é uma grande avenida, como no ponto anterior.  
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3.2 RESULTADOS CONJUNTOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante dos resultados encontrados nos pontos 1 a 12, tem-se o seguinte 

mapa de suscetibilidade à erosão costeira da área de estudo (figura 3): 

 

Figura 3 – Mapa de suscetibilidade à erosão costeira entre a Foz do Rio das Ostras (Rio das Ostras) 
à Praia Rasa (Cabo Frio/Búzios) 

 

Pontos 1, 2 e 3. 

 

Pelo conjunto de características predominantes encontradas, estes três 

primeiros pontos apresentaram baixa suscetibilidade à erosão costeira, como foi 

visto. O Ponto 3 é o ponto com maior suscetibilidade dentre esses três, porém, ainda 

sendo um ponto de baixa suscetibilidade. Os pontos 1 e 2 possuem características 

de segurança em relação ao risco erosivo, onde estes primeiros pontos indicam uma 

tendência a transgressão da linha de costa/regressão marinha, devido ao aporte de 
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sedimentos provenientes do Rio Una e sua deposição a sul da linha de costa, 

justamente em direção à esses pontos.  

 O Ponto 3 mostra-se como um ponto de transição entre os pontos de baixa 

risco e média suscetibilidade, nesse caso, o Ponto 4. Um detalhe importante sobre o 

Ponto 3 é que este está mais distante do ponto anterior em relação a média de 

distância geral. Essa maior distância é resultado da presença de uma APA entre os 

pontos 2 e 3, sendo a localização do Ponto 3 logo a borda norte dessa APA (figura 

4). 

 

Figura 4 – Mapa de baixa suscetibilidade à erosão costeira 

 

Pontos 4 a 9 

 

São os pontos com média suscetibilidade erosiva, como foi visto, sendo a 

área de transição entre os pontos de baixa suscetibilidade e os de suscetibilidade 

alta. O nível de classificação desses pontos é o nível predominante, abrangendo a 

maioria dos pontos visitados na área de estudo, evidenciando então que, baseado 
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no uso de geoindicadores, a maioria da área de estudo possui média suscetibilidade 

à erosão costeira (figura 5). 

 

Figura 5 – Mapa de médio risco à suscetibilidade a erosão costeira 

 

Mesmo todos os pontos estando dentro da classificação média, percebe-se 

diferença latente entre certos pontos, com alguns próximos ao nível de alta 

suscetibilidade, indicando uma possível passagem para um nível de alta 

suscetibilidade. Esses pontos possuem padrão de ocupação variados de forma não 

linear, de suburbano em processo de ocupação à urbano consolidado, e em relação 

a proximidade da costa. Esses diferentes padrões possuem relevância maior ou 

menor em alguns pontos, visto que há pontos com atividade erosiva semelhantes, 

sendo a proximidade ou não das edificações um fator maior ou menor relevante em 

alguns casos. 

 O grau de exposição predominante nestes pontos é alto, estando no centro do 

cordão litorâneo entre o Cabo Búzios e o pontal de Rio das Ostras, recebendo a 

incidência de ondas de quadrante NE, Leste e SE, em maior ou menor grau em um 

ponto ou outro. 



 

40 
 

Pontos 10, 11 e 12 

 

Os últimos três pontos do estudo são os pontos identificados como sendo de 

alta suscetibilidade à erosão, de forma que já sofrem com problemas erosivos 

eminentes, já existindo danos materiais as edificações (figura 6). 

 

Figura 6 – Mapa de alta suscetibilidade à erosão costeira 

 

Em todos os três pontos existem risco iminente e/ou já existência de danos 

causados pela erosão, seja às edificações ou ao calçadão. O ponto 12 é o que 

mostra o caso mais grave, com a presença de edificações bem próximas a linha de 

costa, junto a alterações antrópicas do ambiente, com residências destruídas e 

presença de obras de contenção, que não foram suficientes para barrar a erosão 

local, resultando nos danos materiais diversos vistos no local. Nestes últimos pontos 

há um claro avanço do mar sobre a linha de costa, indicando recuo da linha de 

costa, sendo este fenômeno de recuo também já observado por CASTRO et. al. 

(2011), anteriormente. 
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4 – CONCLUSÃO 

 

 A zona costeira estudada teve crescimento populacional relevante nas últimas 

décadas, com aumento da ocupação de áreas próximas ao litoral, onde em alguns 

pontos há edificações bem próximas da praia. Com a ocorrência de eventos 

extremos de tempestade, o mar já atinge algumas construções em alguns pontos, 

resultando nos danos encontrados relacionados à erosão costeira. 

 Nota-se que há pontos dentro de um mesmo nível de classificação média, 

como os pontos de média suscetibilidade à erosão, onde é a presença de 

construções próximas, ou não, da área de ação dos efeitos erosivos que faz um 

ponto merecer mais atenção que outro. Essa atenção se dá no sentido da 

necessidade de emergência de ações mitigadoras a erosão, como nos casos de 

edificações próximo ao topo da barreira de pós-praia, já sofrendo riscos elevados. 

Junto dessa observação, vale atentar que a maior parte da área de estudo possui 

suscetibilidade a erosão mediana, e que os pontos de alta suscetibilidade, mesmo 

em menor quantidade de área, são os que sofrem efeitos de erosão mais 

significativos. 

 Os pontos de transição entre os diferentes níveis erosivos podem ter sua 

classificação modificada ao longo do tempo, na falta de ações que visem a mitigação 

de problemas erosivos. Além disso, dentro da classificação média, há pontos 

passiveis de mudança para o nível seguinte em curtos períodos de tempo. Entre 

eles, o mais evidente é o caso do Ponto 9, onde aparenta já estar em transição de 

média para alta suscetibilidade a erosão. A existência de planos de gerenciamento 

costeiro para recuperação e prevenção de danos se mostra necessária, de forma 

que, se há algum tipo de gerenciamento costeiro local, este se mostra não efetivo. A 

não observância por parte do poder público da necessidade da tomada de ações 

mitigadoras aos efeitos de erosão resultará em ainda mais danos a costa. 

 É interessante notar a discrepância entre os primeiros pontos visitados, 

principalmente os Pontos 1 e 2, e os últimos, onde se nos primeiros pontos existe 

uma tendência de transgressão da linha de costa, nos últimos há tendência ao 

contrário, a regressão. Diante disso, com os resultados obtidos, a área de estudo 

aparenta que, no caso da manutenção dos padrões encontrados, sofrerá uma 
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mudança da posição da linha de costa, de forma que ao norte haverá recuo desta, e 

ao sul, avanço. 
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ANEXOS 

 Anexo I – Tabela utilizada para coleta de dados 

Página 1: 

 



 

46 
 

Página 2: 

 



 

47 
 

Página 3: 
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 Anexo II – Mapa de localização da área de estudo 
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Anexo III - Mapa de suscetibilidade à erosão costeira 
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Anexo IV – Mapa de baixa suscetibilidade à erosão costeira 
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Anexo V – Mapa de média suscetibilidade à erosão costeira 
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Anexo VI – Mapa de alta suscetibilidade à erosão costeira 

 


