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RESUMO 

A zona costeira é influenciada pelos oceanos, pela atmosfera e pelo continente, devido a essas 

diversas influências ela está sujeita a impactos que podem alterar os aspectos físicos e 

naturais do meio ambiente e até a infraestrutura urbana. A orla marítima é uma área 

vulnerável devido aos processos de erosão e acreção, inundação costeira, marés 

meteorológicas, entre outros. O presente projeto utilizou uma metodologia que analisou o 

índice de vulnerabilidade frente a elevação do nível do mar local no município de Paraty – 

RJ. Por ser uma importante cidade histórica e ser tombada como patrimônio da humanidade, 

há a necessidade de se levantar os locais mais vulneráveis a essas mudanças climáticas, como 

a elevação do nível médio do mar (NMM), para a preservação destes patrimônios e da 

população local. Para isso o município foi dividido em setores, no qual em cada um dos 

setores foi avaliado os seguintes indicadores: os aspectos socioeconômicos, geomorfologia e 

as unidades de conservação. Os resultados mostraram que a maior parte dos setores 

selecionados são de alta vulnerabilidade, sendo necessário um aprofundamento deste estudo 

para uma análise mais ampla, ou seja, a utilização de mais indicadores é necessário. Porém, 

com os resultados deste trabalho os administradores municipal e estadual podem utilizá-lo 

para uma ação de prevenção e mitigação. 

 

Palavras-chave: vulnerabilidade da zona costeira, elevação do nível médio do mar, Paraty, 

mudanças climáticas.  



 

 

 

ABSTRACT 

The coastal zone is influenced by oceans, the atmosphere and by the continent itself. Due to 

those influences, the coastline might have changed its physical aspects, the coastal 

environment and also the urban structure around. The seafront is vulnerable to natural 

processes like erosion, accretion, coastal flooding and weather tides. This study uses a 

methodology that analyzes the vulnerability index in the face of sea level increase in Paraty 

- RJ. As it is an important historical city and is a World Heritage Site, there is a need to raise 

the most vulnerable places to these climate changes, such as the rise of the mean sea level 

(NMM), for the preservation of these heritage sites and the local population. For this, the 

municipality was divided into sectors, in which in each of the sectors the following indicators 

were evaluated: socioeconomic aspects, degree of wave exposure, geomorphology and 

protected areas. The results showed that most of the selected sectors are of high vulnerability, 

and further study is needed for a broader analysis, that is, the use of more indicators is 

necessary. However, with the results of this work the municipal and state administrators can 

use it for a prevention and mitigation action. 

 

  

Keywords: coastal zone vulnerability, mean sea level rise, Paraty, climate changes.  
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1. INTRODUÇÃO 

O litoral do Brasil é composto por 8.500 km de linha de costa, este ambiente tem 

como principal característica as frequentes mudanças em suas feições, essas alterações 

ocorrem devido aos processos costeiros que são influenciados pelos processos deposicionais 

e erosivos que estão diretamente ligados a ações da maré, ondas, ventos e do sistema fluvial 

(ROSSETTI, 2008).  

As modificações na linha de costa representam padrões de acreção e de erosão 

causados pela influência entre processos naturais que atuam em escalas temporais e espaciais. 

A erosão em praias arenosas ocorre quando há eventos de alta energia, como por exemplo 

ressacas. Quando a linha de costa recua em direção ao continente entende-se que está 

ocorrendo uma erosão, ou seja, quando há um balanço negativo de sedimento (RUDORFF e 

BONETTI, 2010). O processo de acreção seria um balanço positivo do sedimento, quando a 

linha de costa avança em direção ao oceano (FRANÇA et al., 2003). 

Este tipo de modificação na linha de costa pode ocasionar danos a população local e 

ao ambiente costeiro, como danos materiais e até perda de vidas. Segundo Jader Santos 

(2015), a vulnerabilidade social em alguns casos possui como determinante a situação 

socioeconômica do local, e o grau de vulnerabilidade do grupo impactado que indica se são 

capazes ou não de se restabelecer após o evento, no qual a situação socioeconômica está 

diretamente ligada a esse possível restabelecimento. A zona costeira é sensível a qualquer 

modificação do meio, tanto por ações naturais quanto por atividades antrópicas, sua 

vulnerabilidade se dá quando o sistema é incapaz de lidar com os efeitos das mudanças 

climáticas, que inclui a elevação do nível médio do mar, os eventos extremos e a variabilidade 

climática (PBMC: Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2016). 

Paraty é um município litorâneo localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro região 

conhecida como Costa Verde, sendo dividido em três distritos que são Paraty, Parati Mirim 

e Tarituba (IBGE, 2010). De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010) o município de Paraty possui uma população de 37.533 habitantes, sendo 

assim um município demograficamente pequeno.  

Paraty é um importante município colonial, onde até hoje são preservadas as 

construções da época. Em 1966 o município recebeu o título de Monumento Nacional pelo 

IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2014). Ela já teve uma 

grande importância econômica pois era um entreposto comercial, ou seja, uma rota 
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estratégica para o deslocamento de ouro vindo de Minas Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo. 

Este deslocamento era feito por uma trilha, conhecido como o Caminho do Ouro, ele foi 

construído pelos escravos e passou a ser utilizado nos séculos XVII e XVIII para o transporte 

de ouro. Posteriormente foi utilizado para o transporte de café do Vale do Paraíba (IPHAN, 

2014).  

Em toda região é possível ver edificações que foram erguidas da metade do século 

XVIII e das primeiras décadas do século XIX (IPHAN, 2014). O turismo é uma das principais 

atividades econômicas e segundo um estudo do Ministério do Turismo (2015), a região foi a 

que mais evoluiu nesse ramo dentre as 65 cidades estudadas na época. O Centro Histórico da 

cidade e as praias são os pontos de visitação dos turistas. 

Este município possui diferentes povos: caiçaras, quilombolas e tribos indígenas. São 

comunidades que fazem parte da história de Paraty, essa população possui identidades 

próprias, e muitas ainda mantém suas tradições a cada nova geração. Algumas delas 

sobrevivem do que a natureza lhe proporciona como pesca e alimentos colhidos da mata, 

porém atualmente elas também recebem visitantes em suas terras compartilhando um pouco 

da sua cultura e conhecimento. As comunidades que podem ser visitadas em Paraty são: 

Comunidade caiçara de Ponta Negra, a tribo indígena guarani da aldeia Araponga e o 

quilombo Campinho da Independência.  

Paraty por estar localizada na zona costeira, ela assim como outros municípios 

costeiros são muito afetadas por fenômenos naturais. Os fenômenos, tais como: as energias 

das ondas e a maré alta podem causar ao longo do tempo erosão e inundações (ROSSETTI, 

2008) e com as mudanças climáticas em relação a elevação do nível médio do mar podem 

ser intensificados ou não. 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em 

inglês, 2013), ao longo deste século os oceanos podem se elevar em uma média de 52 a 82 

cm, podendo afetar diversas regiões costeiras no mundo. Essa subida do mar pode causar 

danos para os municípios próximo à costa, como é o caso do litoral do Rio de Janeiro. 

Atualmente Paraty já é afetada pela maré de sizígia. Segundo duas reportagens do site G1 

(2016;2018), o centro histórico da cidade foi inundado devido ao aumento da maré, sendo 

considerado normal para o local, pois a cidade foi projetada para que o mar invadisse e 

limpasse a cidade. Porém, com as projeções sobre o aumento do nível médio do mar, talvez, 

essas inundações possam se tornar em alguns locais permanentes. 

Paraty possui uma diversificação de povos em seu território como os caiçaras, 

quilombolas, indígenas que conseguiram preservar suas tradições ao passar dos anos, apesar 
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de toda pressão para se ‘urbanizar’. Essas comunidades precisam ser mantidas de forma 

segura, assim como toda a população que pode ficar em situação de vulnerabilidade caso 

ocorra o fenômeno da possível subida do mar. Além da preservação das populações, Paraty 

é um Patrimônio Histórico Nacional pela IPHAN e Patrimônio Mundial da Humanidade pela 

UNESCO (IPHAN, 2018), este município possui edificações únicas, riqueza cultural e uma 

beleza natural, além de histórias de suma importância sua preservação é importante tanto 

socioeconômico e ambiental, quanto pelo valor histórico e cultural. 

Em virtude desta previsão, que pode acontecer ou não, e de fenômenos como a maré 

alta que ocorre em Paraty, o mapeamento de vulnerabilidade costeira é importante, pois 

poderá ajudar a identificar os locais mais suscetíveis aos desastres naturais e prevenir 

impactos sociais e econômicos, podendo ser elaborados planos de prevenção e mitigação para 

tais desastres de acordo com os resultados deste mapeamento.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral  

Identificar o grau de vulnerabilidade costeira frente a elevação do nível médio do mar 

no município de Paraty, a partir de indicadores físicos e socioeconômicos e apresentar um 

mapa de vulnerabilidade.  

1.1.2 Objetivos específicos 

● Determinar aspectos socioeconômico: renda média por domícilio e o tipo de unidades 

domiciliares; 

● Analisar os aspectos físicos: a geomorfologia local e unidade de conservação; 

● Apresentar um mapa com a classificação de vulnerabilidade costeira. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1   ZONA COSTEIRA: AÇÕES NATURAIS E ANTRÓPICAS  

De acordo com o Decreto Nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004 artigo 2o, zonas 

costeiras são classificadas como o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra. E 

compreende uma faixa marítima, que se estende por doze milhas náuticas, e uma faixa 

terrestre, classificada como a área que engloba os municípios que sofrem diretamente a 

influência dos fenômenos incidentes na zona costeira, distantes até 50 km da linha da costa 

(BRASIL, 2004) 

A zona costeira do Brasil é uma unidade territorial que se estende por mais de 8.500 

km aproximadamente, incorporando 17 estados (MMA: Ministério do Meio Ambiente, 

2013). O ambiente costeiro tem como principal característica as frequentes mudanças em 

suas feições, essas alterações ocorrem devido a ações da maré, ondas, ventos e do sistema 

fluvial que podem provocar processos deposicionais e erosivos (ROSSETTI, 2008).  

De acordo com a portaria nº 461, de 13 de dezembro de 2018 a zona costeira do estado 

do Rio de Janeiro é composto por 25 municípios e possui uma área de aproximadamente 

16.113 km² e uma população total de 10.986.577 habitantes (IBGE, 2010; MMA, 2018). Na 

figura 1 é possível visualizar os municípios da zona costeira do RJ. 

 

Figura 1 - Municípios na Zona Costeira do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Autor 
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Além das atividades naturais, também há processos antrópicos que podem modificar 

a costa. Atualmente grande parte da população do mundo vive no litoral, no Brasil um quarto 

da população vive nas zonas costeira, em grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, 

Recife, Fortaleza e Maceió (IBGE, 2011).  

As cidades litorâneas são densamente ocupadas e a erosão é uma das preocupações 

locais. Este processo tem um agravamento, pois essas cidades normalmente são turísticas, ou 

seja, possuem diversas construções, ilegais ou legais, de imóveis/condomínios próximo a 

praias ocasionando uma pressão sobre esse ambiente e modificando ainda mais a paisagem 

do local (MUEHE, 2005). 

2.2  EROSÃO COSTEIRA E ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR  

As modificações da linha de costa representam padrões de acreção e de erosão 

causados pela influência entre processos naturais que atuam em escalas temporais e espaciais 

(RUDORFF e BONETTI, 2010). A erosão costeira é um fenômeno que afeta uma parcela 

das praias arenosas/falésias/costões rochosos ao redor do mundo, sendo um processo de 

remoção sedimentar. Os fatores para a ocorrência de erosão costeiras podem ter origem 

natural relacionados à dinâmica costeira e origem antrópica.  

A erosão por causas naturais: dispersão de sedimentos, aumento relativo do nível do 

mar ou maré de tempestade e as causas antrópicas estão diretamente relacionados a 

construção imóveis próximos a costa, a construção de barragens e a retirada de areia. 

(MUEHE, 2005; PBMC, 2016). As erosões costeiras podem trazer consequências, não 

somente para as praias, mas para outros ambientes naturais e atividades antrópicas 

relacionado a economia local (SOUZA, 2009). 

As mudanças climáticas, além de influenciar nas ocorrências de eventos extremos, 

irão influenciar no aumento relativo do nível do mar no qual irá atingir zonas costeiras. 

Segundo o IPCC (2013), ao longo deste século os oceanos podem se elevar em uma média 

de 52 a 82 cm no pior cenário, podendo afetar diversas regiões costeiras no mundo. Para o 

PBMC - Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (2016) algumas das principais 

consequências da elevação do mar é a erosão costeira; frequência, intensidade e magnitude 

de inundação; vulnerabilidade de pessoas e bens; e redução dos espaços habitáveis.  

O PBMC (2016), destaca que São Paulo e Rio de Janeiro desde a década de 1950 

registra o aumento do nível do mar a uma taxa de 1,8 a 4,2 mm ano-1. Na cidade de Santos-

SP a taxa chega a 1,2mm ano-1, sendo bastante vulnerável a elevação e as inundações. No 
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Rio de janeiro, no período de 1965 a 1986 esse aumento ocorre a uma taxa de 1,26mm ano-

1. No Nordeste também ocorrem esses aumentos, em Recife foi de 5,6mm ano -1, entre 1946 

e 1988.  

As inundações são processos naturais, porém o seu agravamento diante das previsões 

futuras é que preocupa. A sua intensificação é uma das consequências desse aumento do nível 

do mar e da frequência dos eventos extremos, sendo assim, as zonas costeiras, que inclui 

cidades como Paraty, onde já ocorrem inundações consideradas naturais, podem ter esse 

evento intensificados e com uma frequência relativamente maior (PBMC, 2016).  

Segundo Pinheiro (2017), a praia de Jabaquara em Paraty apresentou indícios de 

erosão após uma ressaca que ocorreu em setembro de 2016, entre esses indícios estão 

inundação permanente em alguns trechos, destruição de construções antrópicas, raízes e 

troncos expostos. Para a mesma autora, um dos problemas na orla do município são as 

construções ilegais, e a praia de Jabaquara é a que mais possui construções antrópicas, sendo 

assim, mais vulnerável ao evento de ressaca, que ocorre na região.  

Estudos sobre a geomorfologia costeira de Paraty, destaca Pinheiro (2017), são 

importantes para a compreensão da dinâmica costeira, e por consequência, da vulnerabilidade 

desse ambiente diante das mudanças climáticas. A autora concluiu que pouco se conhece 

sobre a geomorfologia do município.  

2.3  VULNERABILIDADE COSTEIRA FRENTE À MUDANÇA CLIMÁTICA  

A destruição de ecossistemas, decorrente do crescimento urbano descontrolado, é um 

dos principais motivos para a diminuição da resiliência das cidades, deixando-as mais 

vulneráveis aos problemas atuais e futuros, que poderão ser intensificados pelas mudanças 

climáticas, como o aumento das ilhas de calor, poluição do ar e inundações (PBMC, 2016).  

Devido à grande instabilidade na costa, por ações naturais e/ou antrópicas, é 

necessário colocar em pauta a questão da vulnerabilidade tanto costeira quanto social.  

 

O grau em que um sistema é suscetível e incapaz de lidar com os efeitos adversos 

das mudanças climáticas, inclusive variabilidade climática e os extremos. A 

vulnerabilidade é uma função do caráter, magnitude e taxa de mudança do clima e 

da variação a que um sistema está exposto, sua sensibilidade e sua capacidade de 

adaptação (PBMC, 2016). 

Ou também pode ser definida como a predisposição intrínseca de um elemento ou 

sistema exposto a um perigo (KUMAR et al., 2010 apud SANTOS M., 2015). 
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Isto é, a vulnerabilidade é estar exposto aos perigos de um evento dos quais não se 

tem possibilidade de responder quando acontece, porém, alguns eventos podem-se prever 

diminuindo assim a vulnerabilidade. Quanto maior a vulnerabilidade de um ecossistema e/ou 

cidade, menor esse sistema terá capacidade de responder/enfrentar um evento e/ou crise. 

Segundo Jader Santos (2015), a vulnerabilidade pode ser compreendida como um 

limiar de ruptura, a possibilidade de sofrer perturbações derivadas de fenômenos e 

intervenções que podem ter sido originadas para além dos limites territoriais do sistema 

afetado. 

A análise da vulnerabilidade social é determinada, em alguns casos, em relação à 

situação socioeconômica da localidade. É o grau de vulnerabilidade do grupo acometido que 

define se são ou não capazes de se restabelecer após a ocorrência de um evento, e que está 

relacionado à situação socioeconômica deste grupo (SANTOS J., 2015). 

Os impactos da mudança climática, como já se sabe, não atinge somente os 

ecossistemas, mas também serviços essenciais para a população, tais como saneamento, 

transporte e saúde (PBMC, 2016).  

Para Muehe e Rosman (2011), o município e a região metropolitana do Rio de Janeiro 

têm sua zona costeira vulnerável fisicamente a uma possível elevação do nível do mar, que 

se configura pelos riscos de erosão costeira e especialmente pela possibilidade de inundação 

que podem ser agravados pela recorrência de eventos extremos como ressacas, ventos fortes 

e chuvas intensas. 

No que se refere à erosão costeira a vulnerabilidade aumenta de acordo com o grau 

de exposição às ondas, pois o aumento do nível do mar em si não provoca erosão, e sim o 

movimento da água por correntes e pelas ondas (MUEHE e ROSMAN, 2011). 

Para se ter uma melhor identificação do grau de vulnerabilidade de áreas costeiras, 

pode ser usado o método de IVC: índice de vulnerabilidade costeira (USGS – Serviço 

Geológico dos Estados Unidos, 2016), no qual são avaliados variáveis que irão quantificar o 

quanto uma determinada área é vulnerável.  

As variáveis são escolhidas de acordo com o quão relevantes elas são para influenciar 

na vulnerabilidade costeira. As mais comuns são amplitude de maré, altura de onda, 

declividade do litoral, taxa de erosão da linha de costa, geomorfologia litorânea e a variação 

do aumento relativo do nível do mar (GORNITZ, et al, 1991; USGS, 2016). Após a 

identificação das variáveis é necessário quantificar cada uma delas, pode-se utilizar da 

pontuação de 1 a 5, onde 1 indica baixa influência sobre a área de estudo e 5 alta influência 

(GORNITZ et al, 1991).  
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Após atribuir para cada área uma pontuação em suas variáveis, o índice de 

vulnerabilidade costeira é calculado como a raiz quadrada da média geométrica, ou a raiz 

quadrada do produto das variáveis classificadas dividido pelo número total de variáveis, tal 

como:  

Equação 1 

IVC = √(
𝑎∗𝑏∗𝑐∗𝑑∗𝑒∗𝑓

6
)  

Fonte: (USGS, 2016). 

Com o resultado do IVC é possível criar mapas para evidenciar as áreas de maior 

vulnerabilidade, e podendo inclusive ser usado pelas autoridades locais para prevenção e 

mitigação de possíveis eventos sobre tais localidades. 

Marcelo Santos (2015) utilizou o índice de vulnerabilidade costeira para mapear áreas 

que poderiam ser suscetíveis à elevação do nível médio do mar (NMM) na Ilha de Madre de 

Deus/BA, porém de acordo com a necessidade do autor foi adaptado o índice para se adequar 

ao local de estudo. Foi utilizado sete variáveis e a pontuação das mesmas foi distribuído de 

1 a 3, sendo 1 mais baixo e 3 alta influência de vulnerabilidade. O resultado do estudo 

identificou ao longo da costa a variação de vulnerabilidade dos setores, conforme mostra a 

Figura 2. 

Figura 2 -Mapa de Vulnerabilidade da Ilha de Madre de Deus/BA  

 

Fonte: SANTOS M., 2015 
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Além de Marcelo Santos (2015), outros autores brasileiros fizeram o mapeamento do 

índice de vulnerabilidade em algumas regiões do país, tais como, Germani et. al. (2015); 

Ramos et. al. (2005) e Araújo (2019). Todos esses autores fizeram suas pesquisas voltadas 

para a costa brasileira do nordeste ao sul do país. 

A necessidade de se mapear áreas vulneráveis é de extrema importância em relação 

às mudanças climáticas que podem intensificar eventos extremos (precipitação, tempestades, 

alcance da maré, etc.) e também ocasionar o aumento relativo do nível médio do mar, pois 

caso esses dados divulgados pelo IPCC e pelo PBMC se concretize, a população que vivem 

nessas zonas poderão ser afetadas. De acordo com o IBGE 26,6% da população vive 

próximos a zona costeiras, e conforme a Figura 3 e 4 mostram, do ano de 1970 até 2010 

houve um aumento significativo de pessoas morando próximo região litorânea.  

 

Figura 3 - Cidades com mais de 20 mil habitantes ano de 1970 

 

Fonte: IBGE, 2011 
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Figura 4 - Cidades com mais de 20 mil habitantes ano de 2010 

 

Fonte: IBGE, 2011 

Devido a esse aumento de habitantes próximos à costa e a possibilidade das mudanças 

climáticas intensificarem os eventos extremos e/ou o aumento do nível médio do mar local 

há a necessidade de estudos com foco no grau de vulnerabilidades para que se possa prever 

como esses ambientes irão reagir nessas condições futuras e quais podem ser seus impactos 

tanto social quanto ambiental. 

Atualmente existem planos do governo voltado para a mudança climáticas, que foram 

elaboradas a partir de reuniões internacionais no qual o governo brasileiro se dispôs a 

diminuir as emissões de CO2. Esse comprometimento com a diminuição do dióxido de 
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carbono ocorreu nos últimos anos, em 2009 na 15º Conferência das Partes (COP15) em 

Copenhague e o mais atual em 2015 na 21º Conferência das Partes (COP21) em Paris, 

denominado de Acordo de Paris, no qual o país se comprometeu a 35% das emissões até 

2025.  

Conhecer as áreas e as populações mais vulneráveis é necessário para que assim o 

governo possa direcionar sua atenção aos locais com maior prioridade e possam criar 

programas e ações eficientes para tais localidades. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Paraty é um município litorâneo e está localizado ao sul do Estado do Rio de Janeiro 

(Figura 5), sendo dividido em três distritos que são Paraty, Parati Mirim e Tarituba (IBGE, 

2010), esta região é denominada de Costa Verde. De acordo com o IBGE (2010) o município 

de Paraty possui uma população de aproximadamente 37.533 habitantes e para o ano de 2018 

estima-se 42.630 habitantes, sendo assim um município demograficamente pequeno. Sua 

área territorial é de 924,296 km² (IBGE, 2018). 

Figura 5 - Localização Paraty

 

Fonte: Autor 
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3.1. GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia do Município de Paraty é composta por diferentes relevos como: 

colinas, morros, morrotes, planícies fluviais, flúvio-marinhas e marinhas, serras, escarpas, 

ilhas costeiras, vertentes e rampas de alúvio-colúvio (SANTANA, M. S. e DANTAS, M. E., 

2019). Na figura 6 é possível visualizar os relevos do município.  

 

Figura 6 - Mapa geomorfológico de Paraty

 

Fonte: SANTANA, M.S. & DANTAS, M.E. 2019 

 

Planície flúviomarinhas (brejos) são superfícies planas, encharcadas, onde a 

drenagem é pouco eficiente no qual as inundações duram mais tempo. O sistema deposicional 

são continentais e marinhos, contendo depósitos argiloarenosos e argilosos e estão presentes 

nas baixadas litorâneas e em baixos vales dos rios que convergem para a linha de costa 

(GUERRA, 1993; SANTANA e DANTAS, 2019). As Planície flúviomarinhas (mangues) 

são terrenos baixos próximo à costa, sujeito a inundação das marés (GUERRA, 1993; 

SANTANA e DANTAS, M2019).  
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Planícies e Terraços marinhos são superfícies sub-horizontais, os processos marinhos 

de sedimentação geraram o microrrelevo ondulado, e formado por depósitos arenosos 

possuindo boa drenagem no terreno e não inundando (SANTANA e DANTAS, 2019). 

Planícies e Terraços fluviais possuem superfície sub-horizontais e formados por 

depósitos arenosos, areno-argilosos e argiloso. São encontradas em flancos de fundo de vale, 

seu terreno possui uma boa drenagem, seu relevo vai de plano a ondulação leve (DANTAS, 

2019).    

As rampas de alúvio-colúvio possuem superfície inclinada sendo formada por 

depósitos de encosta, areno-argilosos a argilo-arenosos.  Localizam-se nos meios de mares 

de morros, com relevos de colinas e de morros (SANTANA e DANTAS, 2019). 

As escarpas são relevo de transição entre duas superfícies, e apresenta geralmente 

uma elevada amplitude de relevo e vertentes abruptas (SANTANA e DANTAS, 2019). 

Colinas é uma elevação do terreno, possuem vertentes convexas ou convexas-

côncavas, com topos arredondados a quase amplo, inclinação baixa e amplitudes menores 

que 50 m (SANTANA e DANTAS. 2019). 

Morros baixos típico relevo presentes em mares de morro, suas vertentes são 

convexas-côncavas, possui topos arredondados e sua amplitude varia de 50 a 120 m e sua 

declividade vai de suave a moderado. Os Morros altos são semelhantes aos baixos, porém 

sua amplitude varia de 80 a 250 m e a vertentes de médio a elevados (DANTAS, 2019).   

Morrote é um pequeno morro, que possui vertentes retilíneas e retilíneas-côncavas e 

topos arredondados ou aguçados. Sua amplitude varia de 40 a 100 m e apresenta vertentes 

moderado a alto (SANTANA. e DANTAS. 2019). 

As Ilhas costeiras são elevações isoladas próximo à costa e formadas por substratos 

ígneo-metamórfico, comuns no Sudeste brasileiro (SANTANA e DANTAS, 2019). 

3.2. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

O município de Paraty possui uma vasta área florestal do bioma Mata Atlântica. 

Grande parte do município é protegido por unidades de conservação (UC) de proteção 

integral e de uso sustentável e são das instâncias federal, estadual e municipal. As UCs 

existentes dentro dos limites territoriais são: Área de Proteção Ambiental da Baía de Paraty, 

Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, Estação Ecológica de Tamoios, Parque Nacional da 

Serra da Boicana e Área de Proteção Ambiental de Cairuçu. A Figura 7 mostra as 

localizações das unidades de conservação no município (DIAS e SEIXAS, 2017). 
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Figura 7 - Unidades de Conservação em Paraty

 

Fonte: Autor 

 

A Estação Ecológica de Tamoios, o Parque Nacional da Serra da Boicana e a Área de 

Proteção Ambiental de Cairuçu são de instância federal e administrada pelo ICMBio. A 

ESEC Tamoios é um UC de proteção integral criado por decreto em 1990 e que se encontra 

nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, o objetivo da criação foi para a pesquisa e o 

monitoramento do ambiente marinho. Seu território inclui 29 áreas emersas e seus entornos 

dentro de um raio de 1km (ICMBio, 2019). 

O Parque Nacional da Serra de Boicana (PNSB) é uma UC de proteção integral e 

instituído em 1971 por um decreto entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e possui 

um território de 104 mil ha.  Este parque é uma das maiores áreas protegidas da Mata 

Atlântica, sendo um segmento da Serra do Mar (ICMBio, 2019). O parque está inserido em 

importantes municípios turísticos como: Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba, Cunha, Areias, 

São José do Barreiro e Bananal. Quando o parque foi criado existia ali uma vila de pescadores 

que se denominam caiçaras, a Vila de Trindade, que tem uma parte localizada dentro da 

PNSB e a outra parte na APA de Cairuçu existindo assim desde então conflitos entre os 

gestores e a população da vila (CONTI E ANTUNES, 2012).  
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A APA de Cairuçu foi criado por meio do decreto nº 89.242 de 27 de dezembro de 

1983, sendo de uso sustentável, seu território é composto por 63 ilhas totalizando 34.690,72 

ha. (ICMBio, 2019). Em seus limites existem diferentes populações, Caiçaras: Trindade, 

Sono, Ponta Negra, Ciruçu das Pedras, Martins de Sá, Juatinga, Cajaíba, Saco do Mamanguá, 

Ponta Grossa, entre outras; Quilombolas: Campinho da Independência e do Cabral; 

Indígenas: Guarani Araponga e Paraty-Mirim e as comunidades tradicionais rurais, tai como: 

Patrimônio, Forquilha, Corisco, e etc.  (PLANO DE MANEJO, 2018). 

A Reserva Ecológica de Juatinga (REEJ) foi criado por decreto Estadual n° 17.981, 

de 30 de outubro de 1992, no município de Paraty, sua área é de aproximadamente 9.960 ha. 

Atualmente encontra-se em processo de recategorização, porém antes ele é do tipo proteção 

integral (INEA, 2019). A administração é feita pelo INEA – Instituto Estadual do Ambiente. 

A REEJ e a APA de Cairuçu se sobrepõe, existindo assim populações semelhantes em ambas 

UCs. 

A APA da Baía de Paraty foi criada por lei municipal nº 685, de 11 de outubro de 

1984, e redimensionada por lei municipal nº 744, de 9 de novembro de 1987, possui uma 

área de 5.642 ha. abrangendo Baía de Paraty, Paraty Mirim e Saco do Mamanguá. Tendo 

como objetivo a proteção de áreas de criadouro de organismos marinhos e UC do tipo uso 

sustentável (CÂMARA PARATY, 1984). 

3.3. REGIME DE ONDAS  

Na Baía de Ilha Grande as ondas são geradas por ventos locais ou oriundas de águas 

profundas. As ondas de águas profundas são formadas a quilômetros de distância da costa, 

sendo essas as maiores ondas (ICMBio: PMEET, 2006). As ondas leste e oeste são barradas 

pelas ponta de Juatinga e pela Ilha Grande, as ondas de sudoeste são parcialmente barras, e 

as ondas de sul e sudeste passam mais facilmente na baía (ICMBio: PMEET, 2006). As 

tempestades de Sudeste afetam mais a parte oeste da baía (MUEHE, 1996 apud PMEET, 

2006 apud). 

As ondas vindas do leste-sudeste e sul atingem alturas entre 0,3 a 1 m, e as ondas de 

sudoeste são maiores e podem atingir entre 1 a 1,5 m (FERREIRA DA SILVA, 1996 apud 

PMEET, 2006). As ondas mais baixas ocorrem no verão, elas ficam entre 0,3 e 0,5 m. As 

ondas mais altas entre 2,6 e 3,5 m acontecem durante o inverno, e sua frequência pode ser 

maior devido a entrada de tempestades. Porém, ao longo do ano a média das alturas das ondas 

estão na faixa de 0,3 a 1,5 m. 
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3.4. CLIMA 

O Estado do Rio de Janeiro na maior parte do tempo é influenciado pelo ASAS - 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, esse sistema é migratório no inverno ele está mais 

próximo ao continente impedindo assim que se forme nuvens e que os sistemas frontais 

entrem e no verão ele está mais para o oceano auxiliando no transporte da umidade para o 

continente (COSTA, 2010).  

No município de Paraty os valores anuais de pluviometria ficam em torno de 1350 

mm, pois ele está localizado à oeste da Baía de Ilha Grande, sendo assim protegido dos 

sistemas frontais de ventos sudoeste e sudeste (plano de manejo: PNSB, 2002). Os valores 

médios mensais durante o verão ficam em torno de 200-220 mm, entretanto no inverno os 

valores mensais médios são superiores a 50 mm (Plano de manejo: PNSB, 2002).  As médias 

anuais de temperatura variam entre 21-23ºC (Plano de manejo: PNSB, 2002). 

4. METODOLOGIA  

A metodologia aplicada neste estudo teve as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, processamento digital de imagem e geoprocessamento. A divisão da 

área foi por setor censitário, e em cada setor foram analisados cinco indicadores físicos e 

socioeconômicos. Sendo elas: renda média da população, tipo de unidades domiciliares, 

geomorfologia e unidade de conservação. Esses indicadores foram encarregados pela 

classificação do grau de vulnerabilidade do município, adaptado do Índice de 

Vulnerabilidade Costeira do USGS (2016).  

A análise do grau de vulnerabilidade possibilita classificar a zona costeira do município 

para que possa compreender o risco que o local possui, caso ocorra um aumento do nível 

médio do mar local, que possa ocasionar inundação e cause erosão, podendo assim recair 

sobre a população os danos, como por exemplo danos à construções antrópicas. O peso que 

cada indicador terá dentro do IVC será 1, 2 e 3, sendo 1 baixa, 2 média ou 3 alta influência, 

como pode ser visto na Tabela 1.  

4.1  RECORTE DA ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo é um recorte do município de Paraty e foram selecionados a partir 

de setores censitários pelos dados do IBGE (2010). Os setores escolhidos foram os próximos 

à praia e todo o centro histórico de Paraty (mesmo os mais distantes da praia), pois foi 
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concluído que são áreas de suma importância para o município, e devido a isso está dentro 

da área de estudo. Ao total foram selecionados 54 setores censitários.  

4.2 INDICADORES DE VULNERABILIDADE COSTEIRA 

4.2.1  INDICADORES SOCIAIS  

4.2.1.1 Renda média da população   

Neste indicador foi analisado o poder aquisitivo médio da população por domicílio 

através de dados do censo 2010 (IBGE), a tabela utilizada foi DomicilioRenda.xls do 

Resultados do Universo por setor censitário. Para estabelecer o poder aquisitivo da população 

do município foi classificado em renda baixa, média e alto utilizando uma adaptação da classe 

social da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP (2018) de acordo com o 

salário mínimo da época, que era de R$510,00. Sendo assim, a renda baixa varia de <1.691 

reais, a média de 1.691 a 5.363 e a alta > 5.363. A vulnerabilidade foi considerada: alta nos 

locais onde se predomina a renda baixa; média, onde a renda média predomina; e baixa, em 

locais com renda alta. O peso no IVC será: vulnerabilidade alta será 3, vulnerabilidade média 

2 ou vulnerabilidade baixa 1, segundo a Tabela 1. 

Em alguns casos o setor censitário tinha mais de um peso, ou seja, no mesmo setor 

existem domicílios que possuem renda baixa e outros domicílios que possuem renda alta, 

então foi utilizado a moda para selecionar o peso a ser usado. A moda amostral de um 

conjunto de dados trata do valor que ocorre com maior frequência, logo, o peso a ser utilizado 

no cálculo do IVC será o que mais aparece dentro do setor. Esta abordagem foi utilizada em 

todos os indicadores, pois assim como no indicador Renda, nos outros também existem mais 

de um peso para um mesmo setor. 

4.2.1.2 Tipo de unidades domiciliares  

Este indicador foi classificado utilizando dados do Censo do IBGE (2010), onde os 

tipos de unidades são divididos em três: alugada, cedida e própria.  

Os pesos dos domicílios no IVC que são 1, 2 e 3 são respectivamente baixo para 

alugada, médio para cedida e alto para próprio. As alugadas são consideradas baixo, pois o 

morador terá uma perda naquele momento, porém ele pode ter possibilidade de alugar um 

outro imóvel.  Os domicílios cedidos segundo o Censo (2010) são casas nos quais o morador 
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não paga aluguel (podendo ser cedido por empregador, por exemplo), ou seja a perda poderá 

ser significativa levando em consideração que caso haja um dano no imóvel o dono não 

poderá mais ceder e a pessoa que mora no momento não terá um local para morar. Os 

domicílios classificados como próprios o proprietário é quem está residindo atualmente, a 

possível perda para essas pessoas além de afetiva será bastante significativa 

economicamente.  

Ao aparecer mais de um peso dentro do setor censitário foi determinada pela moda 

qual utilizar, ou seja, a variável que mais apareceu foi a que determinou o peso do setor 

censitário. 

4.2.2 INDICADORES FÍSICOS  

4.2.2.1 Geomorfologia  

O indicador foi pontuado de acordo com a classificação do IVC do USGS (2016), 

com modificações para se adequar ao projeto. A geomorfologia local foi analisada a partir de 

mapa geomorfológico disponibilizado pelo Santana e Dantas (2019). As variáveis e seus 

respectivos pesos são: 1 - maciços rochosos e falésias; 2 - praias cascalho, estuários, lagoas; 

3 - praias arenosas, barreiras e deltas (USGS, 2016). Os pesos são 1 para baixo, 2 para média 

e 3 para alta vulnerabilidade. Aparecendo mais de um peso dentro do setor a moda foi 

utilizada. 

4.2.2.2 Unidade de conservação  

As unidades de conservação são de suma importância para o município e para o estado 

por causa da diversidade da fauna e flora, porém dentro destes ambientes existem também 

diversas comunidades. Sendo assim as UCs foram analisadas a partir de um shapefile do 

INEA, onde as variáveis foram baseadas do tipo de UCs (proteção integral e uso sustentável). 

As UCs de uso sustentável podem ter comunidades morando e utilizando seus recursos e as 

UCs de proteção integral não podem ter moradores e nem uso de seus recursos pela 

população. A classificação ficou: baixo - proteção integral, médio - uso sustentável e alto - 

sem proteção, seus respectivos pesos são 1, 2 e 3, conforme a Tabela 1 mostra.  

Desta forma a variável sem proteção são as áreas urbanas, onde a maior parte da 

população reside e onde a vulnerabilidade é maior, o de uso sustentável serão as áreas onde 

existem comunidades (quilombolas, caiçaras e indígenas) residentes e podendo assim ser 



32 

 

 

vulnerável também e a proteção integral são áreas protegidas totalmente e onde não poderia 

ter residentes, logo, a vulnerabilidade é a mais baixa. Aparecendo mais de um peso dentro 

do setor a moda foi utilizada. 

4.3  QUANTIFICAÇÃO DOS INDICADORES  

Na Tabela 1 mostra de forma mais detalhada os indicadores físicos e socioeconômicos 

e seus respectivos pesos. 

Tabela 1 - Indicadores físicos e socioeconômicos e seus pesos 

Físicos Pesos 

 
1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 

Geomorfologia 

Maciços Rochosos 

e Falésias 

Praias Calcárias, 

Estuários e Lagoas 

Praias Arenosas, 

barreiras e Deltas 

Unidade de conservação Proteção Integral Uso Sustentável Sem proteção 

Socioeconômico 
 

Renda > 5.363 1.691 a 5.363 < 1.691 

Tipo de Unidades 

Domiciliares Alugada Cedida Própria 

Fonte: Autor 

 

Depois de quantificar os indicadores, o índice de vulnerabilidade costeira foi 

calculado como a raiz quadrada do produto dos indicadores classificados dividido pelo 

número total de indicadores, tal como:  

Equação 2: 

IVC = √(
𝑎∗𝑏∗𝑐∗𝑑∗𝑒

4
) 

(USGS, 2016) 

 

As letras dentro da equação do IVC são: 

a – renda; 

b – tipo domicílio; 

c – unidade de conservação; 

d – geomorfologia; 



33 

 

 

Esta equação foi feita para cada setor e nos deu um valor mínimo de 1 e máximo de 

4,5. Esta faixa de valores foi dividida em três partes iguais onde os valores de IVC abaixo de 

1,5 significa que o setor terá baixa vulnerabilidade, de 1,5 até 3,0 média vulnerabilidade e 

acima de 3,0 alta vulnerabilidade.  

Tabela 2 - Tabela do Grau de IVC 

IVC 

Peso Baixo Médio Alto 

Pontuação <1,5 1,5 até 3,0 > 3,0 

Fonte: Autor 

Com os resultados foi possível construir o mapa de vulnerabilidade do município de 

Paraty. Os softwares utilizados foram o ArcGis 10 e o excel. 

5.  RESULTADOS 

5.1.  Área de estudo  

A área de estudo corresponde à 54 setores censitários, o recorte da imagem pode ser 

visto na figura 9 e seus respectivos códigos dos setores censitários. 

 

Figura 8 -Área de Estudo 

 

Fonte: Autor 
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5.2. INDICADORES SOCIAIS  

5.2.1. Renda média da população  

Como pode ser visto na figura 10 grande parte da área de estudo possui peso 3, ou 

seja, vulnerabilidade alta. O peso 2 aparece somente em dois setores censitário que faz divisa 

com Angra dos Reis, sendo assim, são setores considerados de média vulnerabilidade. 

Em alguns setores não tinham dados e apareciam como “null”, foi colocado o valor 

“0”, pois na tabela do arcmap não era possível deixar em branco.  

 

Figura 9 - Renda por domicílio 

 

Fonte: autor 

5.2.2. Tipos de unidades domiciliares  

Neste indicador, como pode ser visto na figura 11, a maior parte da área de estudo 

são de peso 3 (alta vulnerabilidade), os pesos 1 e 2 aparecem também, porém em menor 

escala. Ou seja, os domicílios desta região são em sua maioria próprio, sendo assim com alta 

grau de vulnerabilidade. 
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Assim como no indicador Renda, no domicílio alguns setores não tinham valor, então 

o número “0” foi colocado para poder ser representado no arcmap. 

 

Figura 10 - Tipo de domicílio 

 

Fonte: autor 

5.3. INDICADORES FÍSICOS   

5.3.1.  Geomorfologia   

O indicador geomorfologia foi o que mais obteve peso 1, baixa vulnerabilidade. 

Paraty é um município onde está a Serra de Bocaina, logo entende-se o porquê deste 

resultado. As áreas mais populosas foram as que obtiveram peso 3, como por exemplo o 

Centro Histórico. 

 

 

Figura 11 - Geomorfológico 
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Fonte: Autor 

5.3.2. Unidade de conservação  

Como indicado anteriormente do tópico da metodologia, a unidade de conservação 

foi dívida por Proteção Integral (peso 1), Uso Sustentável (peso 2) e Sem Proteção (peso 3). 

Na figura 14 é possível notar que predomina o peso 2 e 3, pois nesses locais é onde existe a 

possibilidade de ter uma concentração maior de população, sendo elas vulneráveis a qualquer 

modificação do meio. 

Neste mapa a UC de Cairuçu e de Juatinga se sobrepõe, então, a distribuição do peso 

ficou por conta de Cairuçu, pois este é do tipo Uso Sustentável e a Juatinga está em fase de 

reclassificação. 

Figura 12 - Unidade de Conservação 
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Fonte: Autor 

5.4. Mapa do índice de vulnerabilidade costeira  

O mapa do índice de vulnerabilidade ficou em grande parte com alto grau de 

vulnerabilidade (peso 3), como pode ser visto na figura 15. Dos 54 setores censitários 

selecionados, 41 são de alta vulnerabilidade, 7 são de média vulnerabilidade e 6 são de baixa 

vulnerabilidade.  

Nas variáveis Geomorfologia e Unidade de Conservação alguns setores censitários 

tinham quantidades de pesos iguais, ou seja, a moda não pôde ser utilizado, foi concluído que 

se nos setores censitários que tivessem valores iguais iria prevalecer o peso 3, pois entende-

se que naquele local a vulnerabilidade existe - mesmo que para uma área pequena - para a 

população local. 

 

Figura 13 - Mapa e Vulnerabilidade Costeira, Paraty - RJ 
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Fonte: Autor 

6. DISCUSSÃO  

A metodologia aplicada a este projeto foi adaptado do USGS - United States 

Geological Survey (2016). Na metodologia original os indicadores utilizados foram: 
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geomorfologia, declividade da costa, mudança relativa do nível do mar, erosão/acreção da 

costa, nível da maré e altura da onda. É notável que foram usados somente indicadores 

físicos, ao contrário desse projeto que além de físicos os indicadores sociais foram inseridos 

como parte de suma importância, sabendo que a população local é afetada tanto quanto o 

meio ambiente.  

Gráfico 1 - Quantidade de indicadores físicos X autores 

 

Fonte: Autor 

Outros autores que utilizaram somente indicadores físicos foram Araújo et. al (2019) 

e Santos et. al. (2015). O trabalho de Araújo foi no litoral de Piauí e foi utilizado o IVC para 

analisar o grau de erosão para a região, onde concluiu-se que para 31,44% das praias deste 

litoral a vulnerabilidade é alta, apresentando erosões avançadas no local.  

O trabalho de Santos foi na Ilha de Madre de Deus-BA, onde ele aplicou sete 

indicadores para o IVC e constatou que ao longo de toda a praia a vulnerabilidade é 

predominantemente baixa (49,3%), média (25,1%) e alta (25,6%).  

Germani (et. al. 2015) realizou sua pesquisa do Rio Grande do Sul, na praia do 

Cassino, o IVC foi feito tanto para o cenário atual quanto para o futuro e constatou-se que no 

cenário atual a praia é de média vulnerabilidade e para o cenário futuro a praia é de alta 

vulnerabilidade. Diferente de Germani, este trabalho somente fez um IVC para o cenário 

atual, pois era necessário mais dados para obter um resultado mais amplo para o futuro. 
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Gráfico 2 - Indicadores físicos que mais aparecem 

 

Fonte: Autor 

 

Como pode ser visto no gráfico 2, os indicadores mais utilizados foram 

geomorfologia, taxa de erosão e acreção e maré, sendo que somente geomorfologia foi 

utilizado no presente trabalho. O indicador maré não foi utilizado pois a área de estudo é 

muito pequena e não seria tão significante ao longo do litoral de Paraty. 

O indicador erosão e acreção também não foram utilizados pois era preciso um 

trabalho de campo para conseguir os dados necessários para tal indicador, porém segundo 

Pinheiro et. al. (2017), em algumas praias existiam indicativos de erosão, como por exemplo, 

destruição estruturas antrópicas e praias com pouca faixa de areia, nas figuras a seguir é 

possível ver que a erosão já avança na praia de Jabaquara. 
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Figura 14 - Praia de Jabaquara, Paraty - RJ 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 15 - Praia de Jabaquara, Paraty - RJ 

 

Fonte: Autor 

 O trabalho de Pinheiro et. al. (2017) continha alguns dados que puderam ser utilizados 

para obter informação para um indicador extra, que seria o grau de exposição às ondas. Esses 

dados eram a declividade e a granulometria, porém só tinha informações para seis setores 

censitários, logo não pôde ser utilizado para este trabalho, porém, foi realizado a análise a 

parte dos dados para averiguar se nesses seis setores haveria alguma diferença do IVC 

utilizando cinco indicadores ao invés de quatro. A divisão do grau de exposição às ondas 

ficou: 1 – baixa, 2- média e 3- alta, sendo respectivamente protegida, semi-exposta e exposta 

utilizando a metodologia de Wiegel (1964) e o cálculo utilizado foi:   

Equação 3: 

IVC = √(
𝑎∗𝑏∗𝑐∗𝑑∗𝑒∗𝑓

5
) 

(USGS, 2016) 
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Foi constato que dois setores sofreram alterações de IVC passando de alta para média 

vulnerabilidade como pode ser visto na figura X seguir. Os setores que sofreram essa 

mudança foram 330380715000016 e 330380705000024. 

 

Figura 16 – Mapa de Vulnerabilidade Costeira com grau de exposição, Paraty - RJ 

 

 

 Conforme pode ser visto no mapa anterior a quantidade de indicadores e os seus 

respectivos pesos fazem diferença ao calcular o IVC, sendo assim quanto mais dados 

puderem ser colocados para calcular o índice de vulnerabilidade costeira melhor para a 

pesquisa.  

Os autores acimas empregaram somente indicadores físicos em suas pesquisas, 

porém,  o aspecto social precisa ser levado em conta já que segundo o IBGE (2010), 26,6% 

da população vivem na zona costeira e elas afetam diretamente esses ambientes, deixando-

os mais vulneráveis e os efeitos econômicos para uma possível subida do mar serão mais 

evidentes para as áreas mais populosas (RAMOS e DOMINGUEZ, 2005).   

O IBGE (2011), disponibilizou o atlas geográficos da zona costeira e oceânicas do 

Brasil mostrando a evolução populacional e 1970 até 2010 de cidades com mais de 20 mil 

habitantes, na figura 2 e 3 é possível visualizar o quanto os municípios costeiros cresceram 
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nesse período e a economia local está associada direta ou indiretamente ao turismo e a 

serviços ligados a ele.  

Sendo assim a pesquisa de Ramos e Dominguez (2005) utilizou o indicador social 

(população municipal), pois, eles consideram que o fator econômico terá um peso elevado 

para áreas com maior concentração de habitantes. Neste trabalho, os fatores sociais utilizados 

foram a renda e o tipo de domicílio, que comparado ao de Ramos e Dominguez (2005), foi 

ampliado o fator social, pois somente com população municipal não era possível definir o 

quanto uma área era vulnerável de forma econômica. Sabendo-se a renda e o tipo de 

domicílio foi possível estabelecer se tais setores eram ou não vulneráveis para uma possível 

elevação do mar, ou seja, se a população do setor conseguiria se reerguer caso perdessem sua 

moradia, por exemplo.  

Em Paraty os fatores sociais foram os que mais obtiveram peso 3, alta 

vulnerabilidade, esse resultado mostrou a importância e a necessidade de levar em 

consideração o social, pois ele faz parte do todo, que é o município. Como pode ser visto nos 

resultados os fatores físicos ficaram bastante dividido entre alta, média e baixa, pode-se 

presumir que se fosse levado em conta somente esses fatores o mapa de vulnerabilidade seria 

um pouco diferente. 

No gráfico 3, Ramos e Dominguez foram os únicos a utilizarem indicador social para 

sua pesquisa, os outros autores não levaram em conta a importância do social e ligado a ele 

o econômico, visto que esse é um fator que pode aumentar a vulnerabilidade do local e poderá 

impactar a atividades econômicas das cidades atingidas, sendo a principal atividade o 

turismo, como é o caso de Paraty. 

Gráfico 3 - Quantidade de indicadores sociais X autores 

 

Fonte: autor  
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7. CONCLUSÃO  

Paraty tem como sua principal atividade econômica o turismo, sendo assim, um 

município muito sensível economicamente caso ocorra qualquer tipo de alteração em sua 

orla, principalmente com uma possível subida do mar. Hoje em dia já ocorrem erosões 

avançadas com destruição de estruturas antrópicas nesta região, portanto esse é um dos seus 

maiores problemas. Os autores aqui apresentados utilizaram em sua maioria somente 

indicadores físicos, deixando de lado um dos fatores mais importantes que é o social, 

entende-se que para um litoral ser vulnerável para a sociedade é preciso ter uma população 

ali presente. Este trabalho utilizou o social pois os habitantes serão os mais prejudicadores 

pelas mudanças costeiras. 

 Em seu litoral a classificação em sua maioria ficou entre média e alta vulnerabilidade, 

o centro histórico de Paraty ficou com alta vulnerabilidade, sendo um local importante para 

a população por ser o centro turístico e consequentemente o centro econômico, devido a isso 

é necessária uma maior atenção ao mesmo.  

Conforme foi colocado na discussão foi realizado o cálculo com um indicador extra, 

o grau de exposição, tendo assim uma diferença no IVC em dois setores, a falta de dados 

impossibilitou incorporar esse indicador em todos os setores. Isso mostra que há uma 

ausência de dados sobre o litoral do município para poder realizar um trabalho mais 

completo. 

Espera-se que com esse trabalho os gestores municipal e estadual possam planejar 

programas e ações eficientes para prevenir e mitigar eventuais mudança no litoral de Paraty 

causados pela elevação do nível do mar.  

A metodologia aplicada atendeu as necessidades deste trabalho, porém recomenda-se 

para a continuação do mesmo acrescentar outros indicadores, tais como declividade da costa, 

erosão/acreção e caso esteja disponível no IBGE, dividir os setores por bairro ao invés de ser 

por setor censitário, pois esse muda conforme o censo. 
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ANEXOS 

Tabela setor censitário 

ID Código Setor Censitário 

0 330380705000001 

1 330380705000002 

2 330380705000003 

3 330380705000004 

4 330380705000005 

5 330380705000006 

6 330380705000007 

7 330380705000009 

8 330380705000010 

9 330380705000011 

10 330380705000012 

11 330380705000013 

12 330380705000014 

13 330380705000015 

14 330380705000016 

15 330380705000017 

16 330380705000018 



51 

 

 

17 330380705000019 

18 330380705000020 

19 330380705000021 

20 330380705000022 

21 330380705000023 

22 330380705000024 

23 330380705000025 

24 330380705000033 

25 330380705000035 

26 330380705000036 

27 330380705000037 

28 330380705000038 

29 330380705000043 

30 330380705000044 

31 330380705000045 

32 330380705000046 

33 330380705000047 

34 330380705000049 

35 330380710000001 



52 

 

 

36 330380710000002 

37 330380710000003 

38 330380710000004 

39 330380710000005 

40 330380710000013 

41 330380710000015 

42 330380715000001 

43 330380715000006 

44 330380715000007 

45 330380715000008 

46 330380715000009 

47 330380715000010 

48 330380715000011 

49 330380715000012 

50 330380715000013 

51 330380715000014 

52 330380715000015 

53 330380715000016 

 

 

 



53 

 

 

PESOS DE CADA SETOR 

ID Setor Censitário Renda Domicílio Geomorfologia UC 
cálculo 

IVC 

IVC 

texto 

0 330380705000001 3 3 3 3 4,50 Alto 

1 330380705000002 3 3 3 3 4,50 Alto 

2 330380705000003 3 3 3 3 4,50 Alto 

3 330380705000004 3 3 3 2 3,67 Alto 

4 330380705000005 3 3 3 3 4,50 Alto 

5 330380705000006 3 3 3 3 4,50 Alto 

6 330380705000007 3 3 3 3 4,50 Alto 

7 330380705000009 3 3 3 3 4,50 Alto 

8 330380705000010 3 3 3 2 3,67 Alto 

9 330380705000011 3 3 3 3 4,50 Alto 

10 330380705000012 3 3 3 3 4,50 Alto 

11 330380705000013 3 3 3 3 4,50 Alto 

12 330380705000014 3 3 3 3 4,50 Alto 

13 330380705000015 3 3 3 3 4,50 Alto 

14 330380705000016 3 3 3 3 4,50 Alto 

15 330380705000017 3 3 3 3 4,50 Alto 

16 330380705000018 3 3 1 3 2,60 Médio 

17 330380705000019 3 3 3 3 4,50 Alto 

18 330380705000020 3 3 3 2 3,67 Alto 

19 330380705000021 3 3 3 3 4,50 Alto 

20 330380705000022 3 3 3 3 4,50 Alto 

21 330380705000023 3 3 3 3 4,50 Alto 

22 330380705000024 3 3 3 2 3,29 Alto 

23 330380705000025 3 3 3 2 3,67 Alto 

24 330380705000033 3 3 2 3 3,67 Alto 

25 330380705000035 3 3 2 3 3,67 Alto 

26 330380705000036 0 0 2 2 #REF! Baixo 

27 330380705000037 3 3 2 2 3,00 Alto 

28 330380705000038 3 3 3 3 4,02 Alto 

29 330380705000043 3 3 1 3 2,32 Médio 

30 330380705000044 3 3 2 2 3,00 Alto 

31 330380705000045 3 3 2 3 3,29 Alto 

32 330380705000046 3 3 1 3 2,60 Médio 

33 330380705000047 3 3 1 2 2,12 Médio 

34 330380705000049 3 1 3 3 2,60 Médio 

35 330380710000001 3 3 3 2 3,67 Alto 

36 330380710000002 3 3 2 3 3,67 Alto 

37 330380710000003 3 3 2 2 3,00 Alto 

38 330380710000004 3 3 2 2 3,00 Alto 

39 330380710000005 3 3 2 2 3,00 Alto 
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40 330380710000013 3 3 2 2 3,00 Alto 

41 330380710000015 3 3 2 2 3,00 Alto 

42 330380715000001 0 0 1 3 0,00 Baixo 

43 330380715000006 3 2 3 3 3,67 Alto 

44 330380715000007 0 0 3 3 0,00 Baixo 

45 330380715000008 0 0 3 3 0,00 Baixo 

46 330380715000009 2 2 3 3 3,00 Alto 

47 330380715000010 2 2 3 3 3,00 Alto 

48 330380715000011 3 2 3 3 3,67 Alto 

49 330380715000012 3 3 2 3 3,29 Alto 

50 330380715000013 3 3 2 3 3,67 Alto 

51 330380715000014 0 0 2 3 0,00 Baixo 

52 330380715000015 0 0 2 1 0,00 Baixo 

53 330380715000016 3 3 2 3 3,29 Alto 
Fonte: Autor 

 


