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RESUMO 
 

 

O seguinte trabalho terá como área de estudo as praias de Tartaruga, Abricó, Barra 

de São João e Costa Azul que se encontram na orla entre os municípios de Casimiro 

de Abreu e Rio das Ostras, localizados na região dos lagos no estado do Rio de 

Janeiro. Foi feita uma retrospectiva histórica de ocupação da região para se 

compreender como a urbanização desordenada, principalmente após a descoberta e 

exploração de petróleo na Bacia de Campos, vai afetar diretamente o grau de 

vulnerabilidade e suscetibilidade dessas praias. Percebesse que na atualidade por 

consequência de ações antrópicas o processo de erosão marinha, que é um dos 

principais fatores para se medir o grau de suscetibilidade e vulnerabilidade, foi 

acentuado principalmente na praia de Tartaruga e no extremo sul da praia de Costa 

Azul. Logo, quando se tem um alto grau desses conceitos, a economia, o turismo, a 

especulação imobiliária e o dia a dia dos moradores vão sofrer consequências 

negativas. Portanto o objetivo do trabalho é avaliar a suscetibilidade e 

vulnerabilidade das orlas marítimas, a partir da utilização de geoindicadores, para 

assim tentar buscar alternativas que melhorem ou minimizem a evolução deste 

processo. 

Palavras-chave: Suscetibilidade, vulnerabilidade, erosão costeira, geoindicador. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The following work will have as study area the beaches of Tartaruga, Abricó, Barra de 

São João and Costa Azul that are on the border between the municipalities of 

Casimiro de Abreu and Rio das Ostras, located in the region of lakes in the state of Rio 

de Janeiro . A historical retrospective of the occupation of the region was made to 

understand how disorderly urbanization, especially after the discovery and exploitation 

of oil in the Campos Basin, will directly affect the degree of vulnerability and 

susceptibility of these beaches. It was noticed that nowadays as a consequence of 

anthropic actions the process of marine erosion, which is one of the main factors to 

measure the degree of susceptibility and vulnerability, was accentuated mainly in the 

beach of Tartaruga and in the extreme south of the beach of Costa Azul. Therefore, 

when you have a high degree of these concepts, the economy, tourism, real estate 

speculation and the day to day of the residents will suffer negative consequences. 

Therefore, the objective of this work is to evaluate the susceptibility and vulnerability of 

the sea borders, using geoindicators, to try to find alternatives that improve or minimize 

the evolution of this process. 

Keywords: Susceptibility, vulnerability, coastal erosion, geindicator. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

As praias são faixas arenosas litorâneas que estão em constante mudança 

devido a um conjunto de fatores físico ambientais. Tais fatores podem ser de cunho 

natural como, por exemplo, a variação do nível do mar, ondas e marés; ou de fatores 

antrópicos. Para fins de gestão as praias vão estar contidas na orla marítima, cuja 

delimitação é amparada pelo decreto 5.300 de 2004. Esse espaço está contido 

dentro da Zona Costeira, sendo caracterizada pela interface entre o mar e a terra, 

sofrendo interferências de processos aquáticos e terrestres. Ressalta-se também 

que, assim como a praia, a orla marítima será influenciada pela junção de fatores 

antrópicos e naturais, como por exemplo a urbanização e processos erosivos ou de 

sedimentação. 

Especificamente no caso do processo de erosão costeira, Souza (1997; 

2009) afirma que este processo estará associado diretamente ao balanço 

sedimentar negativo da praia. Alguns processos físicos atuantes na área vão 

influenciar nessa ação erosiva como por exemplo a movimentação e tipos de ondas, 

marés, correntes costeiras, a morfodinâmica da praia e da zona de surfe, elevação 

do nível do mar, instabilidade tectônica, subsidência ou soerguimento isostático, 

mudanças climáticas e fatores antrópicos, como a instalação de obras costeiras e 

urbanização do pós-praia. Nesse sentido, as causas podem ser tanto de ordem 

natural, quanto de ordem antrópica.  

De forma geral, as praias e as orlas marítimas podem ser pouco ou muito 

suscetíveis a ocorrência desse fenômeno, o que depende de algumas 

características como o grau de exposição da praia, a presença ou ausência de 

dunas frontais, de escarpas de pós-praia, entre outros (Souza 1997; 2009). Já no 

caso da vulnerabilidade, Cutter (2011) vai associar este conceito ao potencial de 

perda frente a um evento que causa danos. Nesse caso, podem ser considerados 

dois fatores: a exposição ao perigo (suscetibilidade), que seriam as condições que 

vão ameaçar indivíduos e os locais diante de um perigo (erosão costeira, por 

exemplo). O segundo fator é o de propensão, que vai analisar as conjunturas que 

podem aumentar ou diminuir a capacidade da população, da infraestrutura e dos 

sistemas físicos para responder e se recuperar de um evento danoso. Portanto 

observa-se que a vulnerabilidade é a interação entre os sistemas, e que a mesma 
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terá origem no potencial de perda e no impacto negativo que estes sistemas terão 

sobre as pessoas e os locais quando falharem.  

No presente trabalho, o método empregado para analisar a suscetibilidade e a 

vulnerabilidade foi a da caracterização de geoindicadores, pois este método pode 

fornecer dados que tenham sofrido simultaneamente a influência de aspectos 

naturais e antrópicos. Para realização desta análise foi utilizado como base os 

conceitos de Berger (1997), que vão ter como objetivo analisar a área de estudo e 

todos os processos físicos e antrópicos que ocorreram e que ocorrem na área e 

quais são as consequências dos mesmos. 

A área de estudo do presente trabalho vai estar concentrada nas praias da 

Tartaruga, Abricó e Barra de São João, compreendendo o arco praial da Tartaruga; 

e a praia de Costa Azul, envolvendo um segundo arco de praia. Os dois arcos estão 

localizados entre os municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. 

Especificamente nas praias da Tartaruga e Abricó, o processo de erosão costeira 

tem afetado de forma severa a orla marítima, gerando prejuízos a infra-estrutura 

turística e residencial. Cabe ressaltar que essas praias sofreram uma alta 

especulação imobiliária nas últimas décadas, associados às atividades de petróleo 

na Bacia de Campos, causando um desordenado crescimento da região e ocupação 

da orla marítima.  

Quando observamos a área de estudo percebemos que a partir de uma 

retrospectiva histórica e análise dos conceitos acima o arco de Tartaruga é o que 

mais se modificou ao longo dos anos, sofrendo com uma alta especulação 

imobiliária que causou um desordenado crescimento da região junto com o 

agravamento dos processos erosivos presentes na área. Atualmente a erosão neste 

arco é muito grave pois afeta drasticamente setores turísticos, econômicos e aos 

moradores da região (Muehe et al. 2011; Muehe et al. 2015; Magalhães et al. 2017). 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é avaliar a suscetibilidade e a 

vulnerabilidade das orlas marítimas entre Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, a 

partir da utilização de geoindicadores. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 
 
 

Neste tópico será apresentado a localização da área de estudo, os seus 

Aspectos históricos e físicos que vai se subdividir em características 

geomorfológicos, geológicos, climáticas e oceanográficas. 

 
 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 

A área de estudo está contida dentro do município de Rio das Ostras, 

localizado na região das baixadas litorâneas no estado do Rio de Janeiro. Este 

município se divide em três núcleos urbanos: Rio das Ostras propriamente dito, 

Rocha Leão e Mar do Norte. O seguinte trabalho vai abordar a região do núcleo de 

Rio das Ostras, que tem 86% da zona urbana contida  e se localiza entre Casimiro 

de Abreu e a fazenda Itabessus. Porém a área de estudo propriamente dita será os 

dois arcos praiais   que englobam as praias de Costa Azul, Tartaruga, Abricó e Barra 

de São João (figura 1). 

O primeiro arco praial localiza-se entre a desembocadura do rio São João, no 

Município de Casimiro de Abreu, e a praia da Tartaruga, no município de Rio das 

Ostras. Este arco compreende pontos na praia do Abricó e em Barra de São João, 

porém, para facilitar a compreensão, será identificado somente como arco praial de 

Tartaruga. 

O arco de Costa Azul fica ao norte da cidade de Rio das Ostras, iniciando na 

região da Tocolândia e se estendendo até a Área de Relevante Interesse Ecológico 

(ARIE) de Itapebussus. O mapa abaixo ilustra as seguintes localizações. 
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Figura 1: Mapa de Localização. 

 

 

2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Este breve histórico sobre a ocupação urbana da cidade de Rio das Ostras, 

vai ser baseado nos conceitos de Gomes (2010), portanto percebe-se que, na 

década de 50, há um fluxo de pessoas para esta região, com vendas de lotes para 

construções de imóveis, muitos destinados ao turismo.  

Porém, é na década de 1970 que acontece o pontapé inicial para a grande 

ocupação que ocorreria nas décadas futuras na cidade. Neste período são 

descobertas as reservas de petróleo na Bacia de Campos, o que constitui um 

grande fator de atração populacional e desenvolvimento econômico para  a região. 
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Assim, não é por acaso que nos anos de 1980 observam-se mudanças em relação à 

moradia da população  local:, há um grande êxodo rural dentro da própria cidade.  

Por fim, na década de 1990 ocorre o grande ”boom” urbano na região, pois é 

neste período que de fato a cidade cresce em níveis elevados. Tal crescimento 

acontece devido a alguns fatores, sendo o mais importante o 3º Ciclo Econômico da 

Bacia de Campos, quando começou a exploração intensiva deste minério. Com este 

novo ciclo, há um aumento na receita do estado por causa da distribuição dos 

royalties do petróleo, o que ocasionou o surgimento de novos municípios na região 

Rio das Ostras, então, surge como um novo município em 1992, emancipado de 

Casimiro de Abreu.  

Outros fatores vão contribuir para o crescimento urbano de Rio das Ostras, 

entre eles a instalação da Petrobrás em Macaé, pois muitos trabalhadores deste 

setor vão procurar moradias no município por causa da proximidade das regiões e 

custo de vida mais baixo. Outros pontos a serem ressaltados é a construção da 

ponte Rio-Niterói, na década de 70, o que facilitou o deslocamento da população; e 

a construção da Via Lagos, no final da década de 90, que aumentou ainda mais o 

fluxo de pessoas para essa região, principalmente depois da sua ampliação na 

década de 2000.  

Vale ressaltar que, para se chegar a esta região antes da criação da Via 

Lagos, havia opções como a BR116 ou a serra de Maricá, porém esses caminhos 

eram mais demorados. A rota da serra de Maricá, por exemplo, passa por diversos 

munícipios até chegar a Rio das Ostras; já a BR116 é uma via que também se 

estende bastante até o destino final. Portanto, a construção da Via Lagos facilitou e 

muito o deslocamento para a região. 

Assim, verifica-se que o crescimento urbano nesse município se dá 

principalmente por dois motivos: primeiro o turismo, que gera grande parte da receita 

econômica da região - principalmente em épocas de pico, como feriados e férias 

escolares de verão, o que torna o local muito atrativo por ser região de praia. O 

segundo motivo é a exploração do petróleo na Bacia de Campos, que gera grande 

quantidade de empregos. Assim, percebe-se que a ocupação urbana de Rio das 

Ostras começa com o turismo e se intensifica com o ciclo do petróleo. Podemos 

afirmar que nos anos de 1990/2000 a cidade de Rio das Ostras tem o seu maior 

crescimento urbano, e consequentemente um alto crescimento populacional, 

classificado em 2010 como o maior do Estado.  
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Figura 2: Crescimento Populacional da cidade de Rio das Ostras. FONTE: Site da 

Prefeitura de Rio das Ostras (2010) 

 

Figura 3: Crescimento Populacional da cidade de Rio das Ostras. FONTE: Site da 

Prefeitura de Rio das Ostras (2010) 
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A partir da analise das figuras 2 e 3, podemos dizer que este alto crescimento 

junto com a exploração do petróleo que propicia receitas ao município através dos 

Royalties, associado a atividade turística que se concentra no litoral, temos um 

quadro de ocupação e valorização da orla marítima. Este cenário vai fazer com que 

surjam projetos urbanísticos e de revitalização das praias da região. 

Como exemplo de um destes projetos Nogueira (2017) nos trás o Projeto 

Urbabno-Ambiental de Costa Azul, que tem como objetivo revitalizar a orla para a 

utilização pública e turística. Este projeto se tornou uma referência nacional em 

arquitetura e intervenção paisagística, o que fez com que a cidade ganhasse uma 

imagem mais “moderna”. Vale destacar que esse projeto foi inspirado na fauna e na 

flora marinhas. 

O projeto foi inaugurado no ano de 2004, após o término das construções de 

quiosques padronizados, ciclovia, calçadão, parques infantis e deks. Contudo este 

projeto foi realizado na zona morfodinâmica da praia, o que levou futuramente a 

destruição e deterioração de algumas estruturas, nas figuras 4 e 5, pode-se observar 

respectivamente o início do projeto e como o mesmo se encontra após alguns anos. 

 
Figura 4: Inauguração do Projeto Urbano-Ambiental de Costa Azul. Fonte: 

Prefeitura de Rio das Ostras 

 



17	
	

 
Figura 5: Estruturas danificadas do Projeto Urbano-Ambiental de Costa Azul 

 

 

2.3 ASPECTOS FÍSICOS 

 

 

2.3.1 Aspectos Geomorfológicos 

 

 

Em relação a geomorfologia Muehe et al. 2006, vai dividir o Estado do Rio 

de Janeiro em três macro-compartimentos, onde a área de estudo vai se localizar no 

segmento do Macro-Compartimento da Bacia de Campos (Litoral Oriental). Dentro 

deste segmento ainda se tem mais quatro subdivisões, cujos arcos praiais da área 

de estudo vão se encontrar na subdivisão do compartimento do rio Macaé ao 

embaiamento do rio São João. 

A região costeira da cidade de Rio das Ostras tem como domínio 

morfológico áreas de planícies, formadas por aporte sedimentar de rios, que 

constituem as várzeas e/ ou terrenos aluviais, e por sedimentos marinhos, que dão 

origem às restingas. Os arcos praiais estudados são formados, segundo Fernandes 

(2010), pela ação combinada da deposição sedimentar fluvial e marinha, que 

ocorreu ao longo do Quaternário através das variações relativas do nível do mar.  

No embaiamento do rio São João Figura 4 há uma diferenciação 

morfodinâmica em função da sedimentação fina proveniente do rio, que vai suprir as 
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praias ao sul da foz do rio São João, gerando um comportamento mais dissipativo 

das respectivas praias. Entretanto, as praias ao norte da foz, ou seja, as praias de 

Barra de São João, Abricó e Tartaruga, há o predomínio de uma sedimentação mais 

grossa oriunda da zona submarina, tornando as praias com um estágio 

morfodinâmico refletivo (Fernandez e Muehe, 1998). 

 

 
Figura 6: Mapa geológico do embaiamento do rio São João, modificado de Martin et 

al. (1997). Notar as cristas de praia ao sul do rio São João e assimetria da planície 

costeira. 

 

Já as características geomorfológicas do arco praial de Costa Azul, vão ser 

semelhantes ao do extremo sul do Complexo Deltaico do Rio Paraíba do Sul. Neste 

arco, as praias possuem características refletivas, além de ter a presença de 

barreiras costeiras arenosas que truncam as lagoas de Itapebussus e de Iriri, 

possivelmente indicando um comportamento de retrogradação (Fernandez, 2008; 

Santos et al. 2008; Rocha et al. 2017). 
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2.3.2 Aspectos Climáticos 

 

 

A região de Rio das Ostras segundo Gomes (2010), vai ter como 

característica um clima tropical, sendo assim a radiação solar será bem intensa. A 

predominância dos ventos é de orientação leste e nordeste, de origem do Anticiclone 

Semifixo do Atlântico Sul, o que ocasiona maior incidência de chuvas nos meses de 

outubro a abril, com destaque para o mês de dezembro, cuja incidência 

pluviométrica é maior. Quanto à média de temperatura, nos meses de julho e janeiro 

estão, respectivamente, as mais baixas e as mais altas temperaturas anuais.  

Vale ressaltar que o município de Rio das Ostras não tem uma estação 

meteorológica própria. Assim, para se obter os dados climáticos é utilizada a 

estação experimental Pesagro, localizada no município de Macaé.  O gráfico do site 

climate-data.org, contribui para as afirmativas acima, sendo assim o mesmo pode 

ser observado na figura 7. 

   

 

 
Figura 7: Gráfico pluviométrico e de temperatura do município de Rio das Ostras. 

FONTE: climate-data.org 
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2.3.3 Aspectos Oceanográficos 

 

 

Os aspectos oceanográficos compreendem as características de maré e 

ondas da área de estudo. A região litorânea do Estado do Rio de Janeiro, segundo 

Guimarães et al. (2017), é marcada por um regime de micromaré, porém, tem como 

especificidade o fato de ser um regime de micromaré mista, ou seja, durante um dia 

há dois picos de preamar e dois picos de baixamar. Fernandes (2010) ressalta que a 

amplitude de maré desta região é em torno de 1m, podendo sofrer uma elevação ou 

baixa dependendo das condições de pressão atmosférica e dos ventos. 

Na Bacia de Campos o regime de ondas que predomina é do quadrante 

nordeste. Segundo Bastos e Silva (2000), quando as ondas são provenientes do 

quadrante nordeste e leste têm altura média de 1,6 a 2,0 metros, e quando são 

provenientes do quadrante sul e sudoeste podem chegar a 3,0 metros ou mais 

(essas são formadas normalmente em condições de tempestade). 

Ainda de acordo com Fernandes (2010), no litoral de Rio das Ostras, as 

condições podem ser um pouco diferentes das descritas acima, pois há 

predominância de ondas de tempo bom durante o ano todo, porém mais frequentes 

no período de verão. Essas ondas são provenientes do quadrante nordeste, e estas 

condições são formadas pelo Anticiclone do Atlântico Sul ou ASAS.  

A presença do sistema frontal pode interferir diretamente nas condições 

meteorológicas e maregráficas, o que, segundo Pinho (2003), proporciona uma 

modificação volumétrica, sedimentológica, granulométrica e fisiográfica dos arcos 

praiais. Um bom exemplo desta interferência é a presença do Anticiclone Polar 

Migratório, que traz ondas de tempestade provenientes do quadrante leste-sudeste. 

Muehe et al. (2006) ainda ressalta que as ondas provenientes do quadrante 

sudeste têm efeito erosivo muito grande na praia da Tartaruga, pois o Cabo Búzios 

atua como uma barreira para todas as praias, logo o mesmo desvia a ação das 

ondas para a jusante da foz do rio São João, promovendo uma ação erosiva intensa 

no arco da Tartaruga. Para ilustrar o que foi dito anteriormente as figuras abaixo 

mostram a diferença da propagação das ondas quando se tem a atuação de ventos 

dos quadrantes Nordeste e Sudeste/Sul. 
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Figura 8: Incidência e altura das ondas no litoral sudeste fluminense  

FONTE: Klumb-Oliveira, 2015) 

 

Figura 9: Propagação de ondas do quadrante NE. 

FONTE: Muehe,2011 
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Figura 10: Propagação de ondas do quadrante Sul/Sudeste.  

FONTE: Muehe, 2011. 

 

 

2.4 EROSÃO COSTEIRA EM RIO DAS OSTRAS 

 

 

Muehe (2012) criou três classificações para medir o grau de erosão nas 

praias, no livro “Erosão e progradação do litoral brasileiro”: fraco, médio e forte. 

Segundo esses critérios, Costa Azul é classificada com grau fraco e Tartaruga com 

grau médio. Porém, o autor, em seu trabalho, não especifica quais critérios foram 

usados para criar essa classificação. 

Apesar disso, o autor fala que há presença erosiva nesses arcos.  

Magalhães et al. (2017) investigaram a mobilidade da linha de Costa entre 

2005 e 2016 entre a Praia da Tartaruga e Barra de São João e verificaram uma 

tendência de recuo da linha de costa, sobretudo entre as praias da Tartaruga e do 

Abricó, associado ao processo erosivo nas respectivas praias.  Foi utilizado como  
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indicador de linha de costa feições costeiras discerníveis visualmente, como a linha 

de vegetação e base da escarpa de pós-praia.   

Segundo Magalhães et al. (2017), a linha de costa que está compreendida 

entre os municípios de Rio das Ostras e Macaé teve um recuo médio de 13 metros 

entre os anos de 2005 e 2016, e esse recuo se deve a um provável desequilíbrio 

sedimentar na região. 

Fernandes (2010) reafirma este recuo da linha de costa através do seu 

estudo, onde nos mostra que no arco da Tartaruga entre os anos de 1975 à 2003 se 

teve um recuo de aproximadamente 51m. Para o autor, esse recuo pode estar 

associado a dois fatores: a construção da barragem de Juturnaíba e a crescente 

urbanização do local. A barragem provocou alteração da dinâmica do rio São João, 

o que causou um desequilíbrio sedimentar ao norte da foz do rio. Já a crescente e 

desordenada urbanização da área provocou a impermeabilização da berma. Tudo 

isso acabou agravando a ação erosiva, já muito presente na região, ocasionando 

num balanço sedimentar negativo deste arco. 

Percebe-se que em diversos estudos se tem uma concordância quanto ao 

agravamento dos processos erosivos no arco da Tartaruga, porém em Costa Azul 

como nos mostra Santos et al (2008) também se tem ação erosiva, entretanto a 

mesma só acontece quando se tem eventos com ondas tempestade.  Portanto é 

recomendável que seja criado um sistema de monitoramento costeiro para tentar 

diminuir estas ações. 

 

 

3 BASE CONCEITUAL 
 
 
3.1 ORLA MARÍTIMA 

 

 

O conceito de orla marítima se baseou no Projeto Orla, que é amparado pelo 

decreto 5.300 de 2004, que regulamenta a lei 7.661 de 1988. Este projeto considera 

que a orla marítima vai estar contida dentro da Zona Costeira, ou seja, a área que o 

mar e a terra vão se encontrar e que sofre interferência de processos aquáticos e 

terrestres. Ressalta-se também que a orla marítima será formada pela junção de 
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fatores antrópicos e naturais, como por exemplo urbanização e processos erosivos 

ou de sedimentação. 

O conceito de orla também foi pensado por Moraes e Zamboni (2004) como 

uma forma de planejar e gerir esta área, e para isso é preciso uma parceria entre as 

instâncias governamentais. Esta cooperação funciona da seguinte forma: o governo 

municipal apresenta um plano de gestão de trabalho detalhado, que enfoque as 

normas ambientais e de ordenamento de uso e ocupação da orla marítima para a 

União, se este plano for aprovado a União repassará por convênio algumas 

atribuições e competências da gestão desta área para o governo municipal.  

 Se destaca que em alguns casos a gestão de uma orla marítima pode ser 

feita por dois governos municipais, ou seja, por motivos naturais esta delimitação de 

orla será intra-municipal e nesses casos precisa-se ter uma boa cooperação das 

duas instancias para que a gestão funcione. 

Para se delimitar e caracterizar a orla marítima se utiliza os critérios de 

processos sedimentares, vulnerabilidade do local em relação ao nível do mar e as 

peculiaridades de cada região em relação a hidrodinâmica. 

O “Projeto Orla: Subsídio para um Projeto de Gestão” (MMA/SQA; MP/SQU, 

2004) propõe ainda que os limites de orla sejam de 50 e 200 metros 

respectivamente para áreas urbanizadas e não urbanizadas, esta medida será feita 

em direção ao continente, iniciando-se na região de contato entre a terra e o mar.  

Esta delimitação tem como objetivo identificar uma linha de segurança da 

costa, levando em consideração o dinamismo geomorfológico, a atuação ou 

ausência de processos erosivos ou sedimentares e a atuação da hidrodinâmica 

destas áreas. A partir desta delimitação Muehe (2001) nos mostra os conceitos de 

orla abrigada, semi-exposta e exposta, sendo a última classificação aplicada aos 

arcos estudados no presente trabalho. Essas classificações são importantes para 

informar o quão agressivo a erosão em relação ao clima de ondas pode ser numa 

região. A figura 11 exemplifica os tipos de orla.  
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Figura 11: Tipos de Orla Marítima. FONTE: Projeto Orla: Fundamentos para Gestão 

Integrada, 2002. 

 

Entretanto estas três classificações são insuficientes para caracterizar a orla 

marítima brasileira, pois os fatores naturais e sociais são muito diferenciado. Por 

este motivo o “Projeto Orla: Fundamentos para Gestão Integrada” (MMA/SQA; 

MP/SQU, 2002) vai criar a divisão em orla urbanizada, orla em processo de 

urbanização, orla não urbanizada e orla para usos especiais. Esta última 

classificação vai ser aplicada somente a regiões de instalações militares, unidades 

de conservação, patrimônios históricos e terras indígenas. Percebemos que estas 

primeiras classificações estão ligadas aos critérios de vulnerabilidade natural e de 

um avanço da ocupação nas áreas costeiras. 

O livro de fundamentos do Projeto Orla também vai caracterizar a orla 

marítima a partir da paisagem, tendo como base a morfologia e a fisiologia do lugar 

analisado. Ressalta-se que a análise feita a partir da paisagem exige que o 

pesquisador faça um trabalho visual amplo do local, levando em consideração sua 

estrutura morfológica na qual posteriormente será dividida em unidades de 

paisagens diversas, e as mesmas poderão ter um juízo de valor agregado. 

Quando se fala em unidade de paisagem, se refere a um espaço homogêneo 

de quatro elementos que definem a paisagem, como o suporte físico, a estrutura de 

drenagem, cobertura vegetal e a área urbana. Se destaca que este tipo de 

classificação é um facilitador para se observar as nuances que se encontram na 

paisagem, como por exemplo os tipos de orla e de ocupação da mesma. 
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Na classificação por paisagem tem que se dividir os lugares observados em 

trechos que tenham uma característica homogênea paisagística, porém este trecho 

não poderá ser menor do que um dos elementos presentes. Estes elementos são a 

praia, o costão rochoso, manguezal, barra de rio, entorno de lagoas, entorno de rios, 

dunas fixas e dunas móveis não ocupadas. 

Outra classificação de orla marítima que o “Projeto Orla: Fundamentos para 

Gestão Integrada” (MMA/SQA; MP/SQU, 2002) sugere, vai se relacionar ao estágio 

de urbanização presente nas áreas, este item vai ser subdividido em três classes a 

horizontal, a vertical e a mista. 

A orla horizontal vai ser a que tem totalmente ou quase toda a área ocupada 

por edificações, sendo estas podendo variar de simples casas a prédios de até três 

andares que se estendam por uma área contínua. 

A orla vertical vai ser a que tem totalmente ou quase toda a área ocupada por 

edificações de mais de três andares num espaço ocupado contínuo. Vale ressaltar 

ainda que esta classificação vai ser subdividida em orla verticalizada baixa, que é 

quando as construções não ultrapassam 18 metros de altura, e orla verticalizada, 

que é quando as construções vão ultrapassar os 18 metros de altura na maioria das 

edificações presentes naquele trecho. 

A orla mista é uma área que vai estar em transição da orla horizontal para a 

vertical, ou seja, não conseguimos observar somente um tipo de edificação no 

trecho delimitado. 

Nas classificações de orla horizontal e vertical podemos subdividi-las em 

duas classificações, orla bairro jardim e orla urbana comum. A primeira subdivisão 

vai ter a orla com grandes lotes com edifícios espaçados, os espaços livres com 

jardins e ruas arborizadas. Já a segunda subdivisão os lotes desta orla vão ter 

pequenos espaços com jardins, ruas arborizadas e as edificações vão se localizar 

no recuo mínimo exigido por lei, pode-se encontrar este tipo na área da linha 

costeira. 

A última forma de classificar a orla marítima vai abordar o espaço natural das 

áreas e como cada uma pode ter uma tendência de ocupação humana. Com isso o 

Projeto Orla cria três tipos de classe A, B e C, onde a Classe A vai ser aqueles 

ambientes onde o ecossistema é praticamente intocado com a fauna e flora 

praticamente originais, porém tem que se destacar que entram nessa classificação 

os ambientes onde se tem uma ocupação mínima destes espaços afetando muito 
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pouco o ambiente natural. Podemos concluir que está nessa classificação 

principalmente as áreas de preservação que tem um planejamento preventivo 

ambiental. 

A classe B, encontramos ecossistemas já com presença antrópica porém a 

mesma ainda não está consolidada e sim numa fase de expansão. Portanto o 

impacto na natureza seria considerado médio, pois apesar de ter construções ainda 

se tem uma boa parte natural daquele espaço. 

Já a classe C, vai ser aquela que terá o ecossistema praticamente destruído 

pela ação antrópica, onde a parte original da fauna e flora estão praticamente 

extintas. Nesta região um plano de planejamento ambiental é necessário 

urgentemente. 

 

 

3.2 VULNERABILIDADE DA ORLA FRENTE A PROCESSOS COSTEIROS 

 

 

Para se compreender como a vulnerabilidade e a erosão costeira vão estar 

interligadas tem que se compreender o que é cada um desses fenômenos. O 

conceito de vulnerabilidade usado como base vai ser o de Cutter (2011) onde a 

autora vai definir vulnerabilidade como potencial de perda. Para se analisar este 

potencial tem que se levar em conta dois fatores que é o da exposição ao perigo 

(suscetibilidade), que seriam as condições que vão ameaçar indivíduos e os locais 

diante de um perigo (erosão costeira, por exemplo). O segundo fator é o de 

propensão, que vai analisar as conjunturas que podem aumentar ou diminuir a 

capacidade da população, da infraestrutura e dos sistemas físicos para responder e 

se recuperar de um evento danoso.  

A analise de vulnerabilidade vai ser utilizada como base para poder se 

construir planos que minimizem os impactos nos lugares ou sobre alguém. Esses 

planos vão ser criados através de desenvolvimento de métodos de avaliação, que 

irão averiguar o quão vulnerável aos riscos tal coisa vai ser, e assim criar medidas 

que minimizem os impactos.  

Ressalta-se que para se ter uma análise completa tem que se investigar as 

interações entre os sistemas sociais, naturais e artificiais presentes na área de 

estudo. Pois se tiver um terremoto que afete somente um local que seja totalmente 
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inabitável se considera apenas como um processo natural, porém quando este 

mesmo fenômeno afeta um local com povoado não será mais considerado um 

processo natural, pois teremos envolvidos neste cenário o potencial de perda, que é 

o quanto será a consequência dos fenômenos e o quanto se perderá com ele. 

Para se compreender melhor o potencial de perda imagine um hotel que foi 

construído em beira de praia, porém este mesmo local não é indicado para se ter 

construções pois sofre de um alto processo erosivo que se intensifica com as 

ressacas constantes, este hotel terá muitas perdas quando estes fenômenos 

alcançarem esta construção, pois o mesmo começará a ter as suas estruturas 

danificadas podendo até levar o empreendimento a falência. 

 Logo percebemos que a vulnerabilidade sempre será a interação entre os 

sistemas, e que a mesma terá origem no potencial de perda e no impacto negativo 

que estes sistemas terão sobre as pessoas e os locais quando falharem, como por 

exemplo uma barragem que se rompe.  

Por fim tem que se perceber que a pesquisa de vulnerabilidade será sempre 

feita em nível de comparação, e para isto se utiliza dois fatores o de análise do 

ambiente, que vai englobar observar os ambientes naturais e os artificiais presentes 

na área de pesquisa, e a análise das condições socioeconômicas de um indivíduo, 

de um grupo ou de uma entidade espacial como por exemplo bairros.   

O conceito de erosão vai ser baseado em Souza (1997; 2009), que afirma 

que este processo estará baseado associado diretamente ao balanço sedimentar da 

praia. Este balanço pode apresentar dois resultados, a erosão que é quando a praia 

vai ter perda de sedimentos e por sua vez um balanço negativo, e a deposição que é 

quando a praia vai ter acréscimo de sedimentos, ou seja, um balanço positivo. 

Alguns fatores vão ser fundamentais para termos um balanço positivo ou 

negativo, são eles os oceanográficos, hidrológicos, meteorológicos, geológicos e 

antrópicos. Porém quando falamos de erosão costeira vão ser analisados as 

interações dos processos físicos atuantes na mesma, tais processos são a 

movimentação e tipos de ondas, marés, correntes costeiras, a morfodinâmica da 

praia e da zona de surfe, elevação do nível do mar, instabilidade tectônica, 

subsidência ou soerguimento isostático, mudanças climáticas e fatores antrópicos.  

Os resultados da combinação destes processos será a erosão costeira, que 

poder se em um grau baixo ou elevado, este grau vai ser medito pela suscetibilidade 

que aquele local tem, ou seja, o quão propenso aquela praia é a erosão costeira. 
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Como todo fenômeno a erosão costeira trará consequências, estas podem 

afetar a praia, o ecossistema ao seu redor e os processos antrópicos da zona 

costeira. Algumas destas consequências de acordo com Souza (2010) são: 

a) Redução na largura da praia e retrogradação ou recuo da linha de costa 

(se a área adjacente da planície costeira não for urbanizada a tendência de 

longo período será de migração transversal do perfil praial rumo ao 

continente; se for urbanizada, pode não haver “espaço” físico para essa 

migração); 

b) Desaparecimento da zona de pós-praia; 

c) Perda e desequilíbrio de habitats naturais, como praias ou alguma de 

suas zonas, dunas, manguezais, florestas de “restinga” (Souza et al. 2008) 

que bordejam as praias e costões rochosos, com alto potencial de perda de 

espécies que habitam esses ambientes. 

d) Aumento na frequência e magnitude de inundações costeiras, causadas 

por ressacas (marés meteorológicas) ou eventos de marés de sizígia muito 

elevados; 

e) Aumento da intrusão salina no aquífero costeiro e nas drenagens 

superficiais da planície costeira; 

f) Perda de propriedades e bens públicos e privados ao longo da linha de 

costa; 

g) Destruição de estruturas artificiais paralelas e transversais à linha de 

costa; 

h) Perda do valor imobiliário de habitações costeiras; 

i) Perda do valor paisagístico da praia e/ ou da região costeira; 

j) Comprometimento do potencial turístico da região costeira; 

k) Prejuízos nas atividades sócio-econômicas da região costeira; 

l) Artificialização da linha de costa devido à construção de obras costeiras 

(para proteção e/ou recuperação ou mitigação); 

m) Gastos elevados com a recuperação de praias e reconstrução da orla 

marítima (incluindo propriedades públicas e privadas, equipamentos urbanos 

diversos e estruturas de apoio náutico, de lazer e de saneamento).  

Observa-se que a erosão costeira é um processo natural e que a sua 

magnitude pode variar de acordo com diversos fatores, logo quando fala-se de 

regiões costeiras que sofrem com a erosão tem que se levar em conta que aquele 
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lugar ocupado pelo homem muitas vezes não esta respeitando a dinâmica do local, 

o traz diversas perdas naturais, econômicas e sociais. 

Quando juntamos os dois conceitos percebemos que os fenômenos que vão 

causar a vulnerabilidade vão estar associados diretamente a ação humana e a ação 

erosiva e esta última pode ser intensificada pelas intervenções antrópicas nos 

meios. 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS     

 

 

A metodologia aplicada a este trabalho tem duas etapas:  observação e coleta 

de dados em campo; e análise e produção de material em laboratório. O trabalho de 

campo foi realizado na cidade de Rio das Ostras nos dias seis, sete e oito de 

outubro de 2017. Os pontos escolhidos para as coletas de dados foram os arcos 

praiais de Tartaruga e Costa Azul, sendo que no arco de Tartaruga estão inclusos a 

praia do Abricó e Barra de São João. O campo teve como objetivo o mapeamento do 

geoindicadores de suscetibilidade e vulnerabilidade à erosão costeira. Em gabinete 

foram analisados os dados coletados em campo e confeccionados mapas através do 

programa ArcGis 10.4. 

 

 

4.1 GEOINDICADORES 

 

 

A escolha de usar como parâmetro a análise de geoindicadores se deu devido 

à necessidade de conseguir coletar dados das regiões que, podem sofrer 

simultaneamente a influência de aspectos naturais e antrópicos.  

No presente trabalho os dados coletados e analisados dos geoindicadores 

vão indicar o grau de suscetibilidade e vulnerabilidade dos arcos praiais. Vale 

ressaltar que as praias de Tartaruga e Costa Azul terão demarcados 

respectivamente sete e cinco pontos de analise de geoindicadores.  

Outra observação a ser feita é que a proposta usada para a análise de 

geoindicadores foi a de Berger (1997), que vai ter como perguntas chaves o que 
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acontece no ambiente; quais são as suas condições e tendências; o que causa 

essas mudanças (se são fatores naturais ou por intervenção do homem); se essas 

mudanças são importantes, se vão ter algum efeito e, em caso positivo, em qual 

aspecto (econômico, ecológico ou de saúde); quais medidas podem ser aplicadas 

em relação a essas mudanças e se podem ser feitos planejamentos ou alguma 

política pública.  

A coleta dos dados dos geoindicadores se deu a partir do uso de algumas 

tabelas, onde cada geoindicador ganhou um peso de 1 a 3, de acordo com os 

crescentes níveis de impacto que os mesmos causam no ambiente. Importante 

ressaltar que as tabelas demonstram dados qualitativos que foram transformados 

em quantitativos, e que posteriormente foi feita a média para classificar cada ponto 

de análise. 

A tabela 1 demonstra os critérios utilizados para analisar a suscetibilidade dos 

pontos demarcados nos arcos praiais. Para isso, foi utilizado um passo a passo, 

onde em um primeiro momento foram definidas três classes de suscetibilidade: baixa 

(peso 1), média (peso 2) e alta (peso 3). Num segundo momento foram definidos os 

valores dos limites inferiores (Li) e superiores (Ls), computados considerando que os 

7 critérios de avaliação consideraram suscetibilidade baixa para o limite inferior e 

suscetibilidade alta para o limite superior, o que gera Li igual a 7 e o Ls igual a 21. 

O terceiro passo foi definir o número de classes (k), optando-se por subdividir 

em cinco: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Por fim, o último passo é fazer 

a amplitude (a) de cada classe, utilizando para isso a seguinte fórmula: 

 

A=(Ls-Li)/K 
A=(21-7)/5 

A=2.8 
 

Após determinados os quatro passos, somam-se os valores dos sete critérios 

de cada tabela e o resultado vai classificar cada ponto analisado em uma das cinco 

classes já citadas. 

Observam-se no quadro abaixo os valores que foram atribuídos para cada 

classe: 
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Valor Grau de Suscetibilidade 

7-9 Muito Baixa 

10-12 Baixa 

13-15 Média 

16-18 Alta 

19-21 Muito Alta 

 

 

Tabela 1: Classificação de Suscetibilidade 

 Susceti. Baixa 
(peso 1) 

Suscet. Média 
(peso 2) 

Suscet. Alta 
(peso 3) 

1) Grau de 
exposição da 
praia 

Protegida Semi-exposta Exposta 

   

2) Vegetação  Vegetação bem 
desenvolvida; 
formações 
arbustivas e 
arbóreas 

Vegetação 
esparsa composta 
por gramíneas e 
pioneiras 

Vegetação 
ausente 

   

3) Altura das 
dunas frontais 

x>5m 2m<x<5m Ausente 

   

4)Largura da 
Berma 

x<25m 10<x<25m 0-10m 

   

5) Escarpas ausente Veg. c/ rampa 
estável 

Ativa por ondas e 
veg. tombada 

   

6) Exumação de 
Arenito ou 
Beach Rock 

ausente Beach rock na 
zona de surfe 

Turfa na face de 
praia 
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7) Estruturas 
danificadas ou 
de proteção 

ausente Calçadão ou 
edificação 
danificados 

Presença de 
obras de 
contenção à 
erosão 

   

 

Para definir a vulnerabilidade dos pontos, a metodologia empregada foi a 

mesma da classificação da suscetibilidade, com a diferença que na tabela de 

vulnerabilidade são estipulados dez critérios em vez de sete, o que altera o valor do 

Limite inferior para dez e o do limite superior para 30; logo, a amplitude de cada 

classe vai ser igual a quatro. 

 

A=(Ls-Li)/k 
A=(30-10)/5 

  A=4  
 

Assim, a classificação de grau de vulnerabilidade e os valores atribuídos para 

cada classe vão ser alterados. Observa-se no quadro abaixo a classificação. 

Valor Grau de Vulnerabilidade 

10-13 Muito Baixa 

14-17 Baixa 

18-22 Média 

23-26 Alta 

27-30 Muito Alta 

 

Tabela 2: Classificação de Vulnerabilidade 

 Vulnerabilidade 

Baixa (peso 1) 

Vulnerabilidade 
Média (peso 2) 

Vulnerabilidade 
Alta (peso 3) 

1)Grau de 
exposição da 
praia 

Protegida Semi-exposta Exposta 
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2)Vegetação Vegetação bem 
desenvolvida; 
formações arbustivas 
e arbóreas 

Vegetação 
esparsa composta 
por gramíneas e 
pioneiras 

 

Vegetação ausente 

   

3)Altura das 
dunas frontais 

Vegetação ausente 2m<x<5m Ausente 

   

4)Largura da 
Berma 

x<25m 10<x<25m 0-10m 

   

5) Escarpas ausente Veg. c/ rampa 
estável 

Ativa por ondas e 
veg. tombada 

   

6)Exumação 
de Arenito ou 
Beach Rock 

ausente Beach rock na 
zona de surfe 

Beach rock na zona 
de surfe 

   

7)Estruturas 
danificadas ou 
de proteção 

ausente Calçadão ou 
edificação 
danificados 

Presença de obras 
de contenção à 
erosão 

   

8)Posição das 
edificações 

+ de 20m do topo 

da escarpa 

20m do topo 

da escarpa 

Berma ou topo da 
escarpa 

   

9)Nível de 
artificialização 

Natural Semi-artificial Artificial 

 

 

  

10)Tipo de uso 
e ocupação da 
orla 

Unidade de 
Conservação 

Suburbana Urbana 

   

 

Importante destacar os critérios nove e dez da tabela de vulnerabilidade, pois 

esses critérios foram embasados respectivamente pelas classificações de Piatto e 

Pollete (2012) e Moraes (2004). 
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A classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação de Moraes 

(2004) vai ser composta por treze classificações, no entanto, na área de estudo 

deste trabalho só foram identificadas três: Urbana Residencial ou Turística; 

Suburbana Consolidada ou em Processo de Ocupação; e Unidade de Conservação.  

Nos quadros abaixo estão as classificações utilizadas e seus respectivos 

significados. 

 

Tabela 3: Nível de Artificialização de Piatto e Pollete, 2012 

CLASSES PROJETO ORLA CLASSES NÍVEL ARTIFICIALIZAÇÃO 

Classe A: baixíssima ocupação, com 

paisagens com alto grau de originalidade 

e baixo potencial de poluição 

  

 NATURAL 

Classe B: tipos que apresentam de baixo 

a médio adensamento de construções e 

população residente, com indícios de 

ocupação recente, paisagem 

parcialmente antropizadas e médio 

potencial de poluição. 

 

 

SEMI-NATURAL/SEMI-ARTIFICIAL 

 

Classe C: médio a alto adensamento de 

construções e populações residentes, 

com paisagens antropizadas, 

multiplicidade e usos e alto pontecial de 

poluição. 

 

 

ARTIFICIAL 
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Tabela 4: Classificação tipológica de orlas em função do uso e ocupação (adaptada 

de Moraes, 2004) 

Tipologia Uso e Ocupação 

Urbana residencial 

ou turística 

Terrenos de beira-mar total ou parcialmente ocupados; 
alto, médio ou baixo grau de adensamento de 
população; paisagem formada totamente com 

antropismo; variados graus de 

contaminação. Exemplos: áreas portuárias, distritos 
industriais, bairros residenciais de cidades grandes etc.; 

 

Suburbana 

consolidada ou 
em 

processo de 

ocupação 

Terrenos de beira-mar total ou particialmente ocupados, 
média ou baixa densidade populacional e de 

edificações, paisagem não totalmente formada com 
antropismo, baixo ou nenhuma 

contaminação, possível presença de vegetação. 
Exemplo: áreas de expansão das cidades médias, 

bairros em instalação, etc.; 

 

De unidade de 

conservação 

Terrenos da beira-mar não ocupados ou de ocupação 
bastante seletiva e regulamentada, população fixa muito 

pequena ou inexistente, paisagem com alto grau de 
originalidade, inexistência de contaminação. Exemplo: 

parques, estações ecológicas etc.; 

 

Outro critério que se utilizou para definir o grau de vulnerabilidade foi o de 

Lins-de-Barros (2005), onde se foi anotado através da figura 12 as posições que as 

edificações poderiam se encontrar ao longo da orla. Estas construções foram 

classificadas como em cima da berma, escarpa de pós praia, a 20m da escarpa e a 

mais de 20m da escarpa, sendo que o grau de vulnerabilidade vai diminuir 

respectivamente conforme as classificações citadas. 
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Figura 12: Posição das edificações. FONTE: Lins-de-Barros, 2005. 

 

 

4.2 MAPAS TEMÁTICOS 

 

 

Com os dados obtidos em campo e através de ortofotos do IBGE do ano 

2005, com escala de 1:25000, foi possível gerar mapas temáticos no programa 

ArcGis 10.4.  

Os mapas confeccionados serviram para auxiliar na compreensão do tema do 

trabalho, sendo que uma das técnicas mais utilizadas neste processo no ArcGis 10.4 

foi a técnica de Buffer. Podem-se citar como exemplos do uso desta técnica os 

mapas temáticos de vulnerabilidade e de suscetibilidade. 
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5 RESULTADOS 
 
 

Os resultados obtidos da área de estudo que tem como foco analisar o grau 

de vulnerabilidade e suscetibilidade de acordo com a metodologia apresentada 

serão divididos em duas partes, essa divisão será feita pelos arcos praiais de 

Tartaruga e Costa Azul, pois irão apresentar resultados distintos. Contudo temos 

que levar em consideração que para se analisar a vulnerabilidade dessas regiões 

indicadores antrópicos foram considerados, e o mesmo não ocorreu para a 

classificação de suscetibilidade. 

As tabelas dos geoindicadores utilizadas em materiais e métodos serviram 

como base para conseguir classificar os pontos quanto a suscetibilidade e 

vulnerabilidade. Entretanto para se conseguir dividir os arcos praiais de acordo com 

o grau de suscetibilidade no mapa foi necessário quantificar os geoindicadores, o 

que proporcionou uma divisão dentro dos próprios arcos de acordo com o grau de 

impacto.  

No arco da Tartaruga que se localiza entre a foz do rio São João no 

município de Casimiro de Abreu até a praia da tartaruga compreendida no município 

de Rio das ostras, obtivemos dois graus de suscetibilidade alto e muito alto.  

Este resultado é o produto dos geoindicadores que foram observados nestes 

locais, porém alguns indicadores predominaram nesta análise, foram eles os itens 1, 

4, 5, 6 e 7 da tabela 1, com os respectivos resultados que são:  praia exposta; berma 

ausente ou menor de 10m; escarpas ativas por ondas e vegetação tombada;  

exumação de arenito (turfa na face de praia); edificações danificadas e presença de 

obra de contenção. Repara-se que o item 7 vai ter duas variáveis muito presentes 

pois em alguns lugares deste arco pode-se observar estes dois indicadores. Pode-se 

observar esses indicadores na figura 13. 

Portanto vamos ter como resultado neste arco uma suscetibilidade muito alta 

na região da praia da Tartaruga se estendendo até a praia do Abricó, e uma 

suscetibilidade alta na região do final da praia do Abricó até a foz do rio São João.  
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Figura 13: Geoindicadores de erosão costeira, observados no arco praia de 

Tartaruga, imagem A e B (escarpa de praia); C (mineral pesado na areia); 

D e E(exposição de arenito); D,E e G (estruturas urbanas danificadas); F (árvores 

caídas); H (muro de contenção). Fotos estão seguindo a ordem de sul para norte do 

arco. 
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No arco de Costa Azul que se inicia na região da Tocolândia e se estende 

até a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) de Itapebussus, vamos 

encontrar três graus de suscetibilidade, baixo, médio e alto. Pelos diferentes graus 

encontrados na região não se obteve indicadores em comum deste arco.  

A presença da suscetibilidade alta na região da Tocolândia, ao sul do arco 

praial, vai ser justificada por indicadores como largura da berma menor de que 10m 

e pela presença de um muro de pedra feito para conter a ação erosiva do mar. 

Porém a área central deste arco vai se classificada como tendo uma suscetibilidade 

baixa, este resultado é devido a presença de uma lagoa truncada, lagoa de Iriry, que 

vai preservar uma condição natural menos propicia a erosão costeira. 

As outras duas áreas demarcadas no arco irão ser classificadas como tendo 

uma suscetibilidade média, o que nos leva a perceber que está classe é a que 

predomina neste arco praial. 

Pode-se observar respectivamente nas figuras 14 e 15, as imagens dos 

locais no arco de Costa Azul que foram realizados a coleta de dados e o mapa 

ilustrando o grau de suscetibilidade dos arcos praiais citados. 
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Figura 14: Geoindicadores dos pontos 5, 2 e 1 do mapa de suscetibilidade. A 

imagem A (muro de contenção) se refere ao ponto 5, a B (berma bem desenvolvida) 

ao ponto 2 e a C e D (vegetação bem desenvolvida e escarpa ativa) ao ponto 1. 
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Figura 15: Mapa de Suscetibilidade da área de estudo 

 

Quando falamos de vulnerabilidade da orla costeira temos que ressaltar que o 

homem vai ter um impacto significativo no resultado final, pois o fator antrópico é um 

dos principais causadores dessa vulnerabilidade. A seguinte discussão estará 

embasada nos conceitos citados no tópico, vulnerabilidade da orla frente a 

processos costeiros. 
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Repara-se que quando se tem uma orla que predomina o ecossistema 

original, a mesma não irá sofrer tanto com o impacto da vulnerabilidade, pois estará 

apta para lidar com as consequências de fenômenos que podem atingir a região. 

Entretanto quando falamos de uma orla urbanizada vemos que os resultados para 

lidar com as consequências são mais complicados, pois com a interferência do 

homem muitas vezes a região perde a sua proteção natural contra fenômenos 

externos. 

Seguindo este pensamento quando analisamos os arcos praiais de Tartaruga 

e Costa Azul conseguimos perceber como essa diferença entre a orla natural e a 

artificializada vai afetar o grau de vulnerabilidade das mesmas. 

No arco da Tartaruga iremos encontrar um grau alto e muito alto de 

vulnerabilidade, que será justificado pelos indicadores usados na tabela 2 que irão 

apontar para posições de edificações praticamente na berma da praia, um nível de 

artificialização muito alto e o tipo de uso e ocupação da orla totalmente urbanizada. 

Tem que se fazer uma ressalva para o ponto 9 da figura 16, este ponto deveria ser 

classificado como muito alto, porém por causa de obras de engenharia para conter a 

erosão costeira, a vulnerabilidade deste ponto foi reduzida, porém ainda é um local 

que é bastante afetado por fenômenos externos.  

No arco de Costa Azul temos três graus de vulnerabilidade alto, médio e 

baixo, esta distinção ao longo do arco vai se dar por causa da presença urbana em 

cada divisão. Repara-se que mais ao sul na região da Tocolândia, teremos um grau 

alto de vulnerabilidade, o mesmo será justificado pela forte intervenção antrópica 

neste ponto, principalmente com o objetivo de recreação.  

Entretanto a erosão costeira neste ponto é muito presente o que levou a 

construção de um muro de contenção, porém o mesmo não conseguiu reduzir muito 

o grau de vulnerabilidade. 

Quando seguimos mais para o norte deste arco percebemos que o 

ecossistema original está praticamente intocado, o que faz com que este trecho seja 

classificado como baixa vulnerabilidade. Este quadro se deve a pouca ocupação 

perto do ponto 2 na figura 16, porém este quadro pode mudar se a especulação 

imobiliária voltar a subir na região. Entretanto no ponto 1 da mesma figura, o motivo 

para se ter um grau baixo se deve principalmente a presença da Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) de Itapebussus, portanto mesmo que a especulação 
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imobiliária cresça esta região não será muito modificado e consequentemente a sua 

vulnerabilidade continuará baixa. 

 

Figura 16: Mapa de Vulnerabilidade da área de estudo 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
A partir do método empregado, referente a aplicação dos geoindicadores, 

conclui-se que os dois arcos praiais sofrem com o processo de erosão costeira 

frente a artificialização da orla, sendo o arco da Tartaruga mais afetado do que o de 

Costa Azul. A técnica empregada dos geoindicadores se mostrou bastante eficaz 

para se obter os resultados de suscetibilidade e vulnerabilidade da área de estudo, 

uma vez que corroborou os efeitos da erosão costeira já diagnosticados em outros 

trabalhos, sobretudo na praia da Tartaruga e do Abricó. 

Dos arcos praiais estudados o arco da Tartaruga é o que mais sofre perante a 

ação erosiva, principalmente o extremo norte do mesmo arco, que se mostrou com 

alto grau de suscetibilidade e vulnerabilidade. Este problema vem afetando a 

população local, o comércio e até mesmo o turismo da região, e apesar de algumas 

obras de engenharia terem sido realizadas para conter o avanço erosivo não foram o 

suficiente para resolve o problema. 

Quando falamos do arco de Costa Azul, nos referimos a um arco que 

apresenta uma vulnerabilidade e suscetibilidade média e baixa, com exceção da 

parte sul que sofreu um alto processo de artificialização. Entretanto apesar deste 

arco não mostrar com muita ênfase a ação erosiva é correto afirmar que o mesmo 

sofre periodicamente com ressacas, o que podem vir causar grandes prejuízos 

econômicos e até mesmo de vidas. 

Observou que ao longo dos anos a região cresceu de modo desenfreado, o 

que causou uma grande devastação do ecossistema natural e uma alta 

artificialização da orla, devido a falta de um plano de preservação de áreas 

costeiras. Este cenário tornou propicio os altos graus de suscetibilidade de 

vulnerabilidade dos trechos citados, perante a erosão costeira. 

Portanto percebe-se que a urbanização/artificialização da orla irá afetar 

diretamente a vulnerabilidade da região, e apesar de obras de engenharia 

conseguirem reduzir os danos da erosão costeira, nunca será como a proteção do 

ecossistema original.  

O presente trabalho sugere que ações políticas sejam tomadas urgentemente 

para se criar um plano de preservação e gerenciamento costeiro, com fins de 

monitorar e tentar contornar o quadro já bastante grave de uma urbanização 
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desenfreada e de um processo erosivo enfático, para assim tentar minimizar as 

perdas sócio-econômicas. 
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