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RESUMO
Em face às constantes mudanças ambientais na zona costeira, como a supressão
de ecossistemas, alteração da dinâmica praial e intensificação de processos
erosivos e sedimentares, é imprescindível estudar tais mudanças e entender a
influência dos mesmos sobre essas zonas. Todavia, é necessário, primeiramente,
realizar um levantamento de dados acerca dos elementos que podem influenciar tais
mudanças. Estes elementos são: a ocupação urbana, as grandes obras de
engenharia na linha de costa, os biomas presentes na área e até mesmo o ambiente
de dunas. O objetivo do presente projeto foi analisar a dinâmica da paisagem típica
de ambientes costeiros em Arraial do Cabo – RJ, além de mapear as feições
geomorfológicas de ambientes de costa, realizar um levantamento histórico da
ocupação urbana e identificar os impactos ambientais causados por tal ocupação.
Para isso, foram utilizadas imagens de satélites e fotografias aéreas, a fim de
realizar a fotointerpretação, tendo como referência, o Manual Técnico de
Geomorfologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso,
a metodologia do trabalho também abordou o geoprocessamento a partir da
utilização de softwares especializados em processamento digital de imagens
(ARCGIS e ENVI). Os resultados mostraram uma grande diversidade de ambientes
costeiros, e rápido e desordenado crescimento urbano, principalmente em direção
às dunas, restingas e unidades de conservação. Além disso, verificaram-se diversos
impactos ambientais causados por tal ocupação, como: extinção de espécies
endêmicas de fauna e flora, supressão das áreas de dunas e restingas, perda da
geodiversidade e a poluição das praias. Portanto, espera-se com o presente estudo,
contribuir para a preservação da zona costeira e suas funções ecológicas.
Palavras-chave: Ambientes Costeiros, Dunas Costeiras, Geomorfologia, Ocupação
Urbana.

ABSTRACT
In view of the constant environmental changes in the coastal zone, such as the
suppression of coastal ecosystems, the alteration of the beach dynamics and the
intensification of erosive and sedimentary processes, it is essential to study such
changes and understand their influence on coastal environments. However, it is
necessary, first, to carry out a survey of information about the elements that can
influence such changes. These elements are urban occupation, major engineering
works on the coast line, the biomes present in the coastal zone and even the coastal
dune environment. The objective of this project was to analyze the dynamics of the
typical landscape of coastal environments in Arraial do Cabo - RJ, using
methodologies directed to this mapping, in addition to mapping the geomorphological
features of coastal environments, conducting a historical survey of urban occupation
in coastal areas and identify the environmental impacts caused by such occupation.
For this, satellite images and aerial photographs were used in order to perform
photointerpretation, having as reference, the Technical Manual of Geomorphology of
the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). In addition, the work
methodology also addressed geoprocessing using specialized software for digital
image processing (ARCGIS and ENVI). The results showed a great diversity of
coastal environments, rapid and disordered urban growth, mainly towards the
environments of dunes, sandbanks and conservation units. In addition, there were
several environmental impacts caused by rapid and intense occupation, such as:
extinction of endemic species of fauna and flora, suppression of areas of dunes and
sandbanks, loss of geodiversity and pollution of beaches. Therefore, this study is
expected to contribute to the preservation of the coastal zone and its ecological
functions.
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1 INTRODUÇÃO
Em face às constantes mudanças ambientais na zona costeira, como a
supressão de ecossistemas, alteração da dinâmica praial e intensificação de
processos erosivos e sedimentares, é imprescindível estudar tais mudanças e
entender a influência dos mesmos sobre essas zonas.
Os ambientes costeiros no Brasil são áreas que possuem uma enorme
variedade de ecossistemas, como manguezais, recifes de corais, dunas, restingas,
praias arenosas, costões rochosos, lagoas, estuários e marismas (MMA, a. d.).
Abrangem 17 Estados e 280 municípios, que se localizam desde o Norte até Sul do
país, compreendendo uma área de, aproximadamente, 251.000 km² (IBGE, 2018)
Essas áreas também possuem importância internacional por apresentar elevada
biodiversidade (SOUZA et al. 2005).
Conforme Souza (2017, p. 30-32), esses ambientes, por possuírem
paisagens únicas e rica biodiversidade, acabam por atrair investimentos de
revitalização e/ou ocupação, tanto de veraneio como de habitação.
A origem da palavra cartografia se deu, na língua portuguesa, através de
um primeiro registro em 1839 numa correspondência, sendo definida como um
traçado de mapas e cartas e, atualmente, é tida como uma representação
geométrica da superfície terrestre em um plano por meio de mapas, cartas ou
plantas. A cartografia possui alguns elementos que irão auxiliar na produção dessa
representação, como: a forma da Terra, coordenadas geográficas, altitude, sistema
de posicionamento espacial (GNSS), projeções cartográficas, escala, sensoriamento
remoto, aerofotogrametria, convenções cartográficas e o mapeamento temático.
Este último irá possibilitar a representação das informações geográficas pertinentes
a um ou vários fenômenos (políticos, sociais ou físicos), tendo como exemplo, a
geração de mapas temáticos de diversos tipos como: os geológicos, de vegetação,
climáticos, entre outros, sendo qualquer produto cartográfico passível de alguma
aplicação (IBGE, 2007).
As geotecnologias, também conhecidas pelo termo “geoprocessamento”,
são definidas como um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise
e oferta de informações com referência geográfica, tendo como exemplos os
sistemas de informação geográfica, a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o
GPS e a topografia (ROSA, 2011). As geotecnologias envolvem alguns elementos
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cartográficos, como o GPS sensoriamento remoto. Os produtos deste último também
podem ser utilizados para o monitoramento e avaliação das mudanças no uso do
solo em zonas costeiras, além de contribuir para o diagnóstico e monitoramento de
fenômenos naturais nessas áreas (GRABSKI et al., 2015).
Em suma, com a utilização da cartografia aliada às geotecnologias, como
o sensoriamento remoto, o presente estudo pretende auxiliar na avaliação da
situação vigente em Arraial do Cabo através do mapeamento de ambientes
costeiros, e no monitoramento da área, possibilitando identificar as dificuldades
ambientais da região e propor medidas cabíveis para a resolução ou mesmo para a
minimização dos problemas encontrados.

1.1 Área de Estudo
Arraial do Cabo, município costeiro e área de estudo do presente trabalho
está localizado a 165 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, na região dos Lagos,
possuindo 160,50 km² de área territorial. O mapa de localização da área se encontra
na figura abaixo.

Figura 1 – Mapa de Localização da Área de Estudo
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compensadas de 25º C no verão, 20,9º C no inverno, 22,6º C no outono e 23º C na
primavera. Ademais, o regime de ventos na área é classificado, predominantemente,
pela presença de ventos de nordeste, de velocidades constantes. Tais ventos são
quentes e secos, provenientes do anticiclone semi-fixo do Atlântico Sul. (BARBIERI,
1997).
O clima de ondas, na área, é caracterizado por ondas de nordeste, com
altura variando de 0 a 2,5 metros. Tal característica oceanográfica é reflexo da
influência do regime de ventos na região (SAVI, 2003).
A ressurgência é um fenômeno bastante comum na área e é definido
como um processo de ascensão de águas oceânicas profundas para a superfície,
influenciado pela direção e intensidade dos ventos que, na área, correspondem aos
ventos de nordeste, oriundos do Anticiclone do Atlântico Sul. Além disso, a
ressurgência é responsável pelo desenvolvimento de populações marinhas em
virtude de essas águas profundas serem ricas em nutrientes, fornecendo alimentos a
peixes e outros organismos marinhos, e contribuindo para o desenvolvimento da
atividade pesqueira no local (SILVA; DOURADO; CANDELLA, 2020).
A geomorfologia local é marcada pela presença de morros, colinas, serras
isoladas e locais, cordões arenosos, dunas, restingas e planícies fluviais e fluviomarinhas, como indicado na figura 2. Já a geologia do município apresenta formas
dos períodos pré-cambriano, cenozoico e meso-cenozoico, como rochas alcalinas,
sedimentos fluviais e litorâneos e granodioritos, conforme figura 3 (INEA, 2020).
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Figura 2 – Mapa de Geomorfologia de Arraial do Cabo

Figura 3 – Mapa de Geologia de Arraial do Cabo
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O município em questão contém, em parte de sua área territorial, três
unidades de conservação da natureza. O Parque Estadual da Costa do Sol, que é
classificado como uma unidade de conservação de proteção integral, e a Área de
Proteção Ambiental da Massambaba assim como a Reserva Extrativista Marinha de
Arraial do Cabo, que são classificadas como unidades de conservação de uso
sustentável (MMA, 2020). A figura 4 representa os limites das unidades de
conservação que se encontram dentro dos limites da área de estudo.

Figura 4 – Mapa contendo as unidades de conservação da área de estudo

Essa área sofre constantemente com o soterramento por dunas, em
virtude da morfologia da costa e do transporte eólico direcional, levando ao
transporte do campo de dunas para a planície costeira (DIAS, 2007). Outro problema
observado em Arraial do Cabo é a ocupação desordenada em áreas de proteção
ambiental e em áreas que representam risco de invasão do mar durante as ressacas
(MENDES, 2010). De acordo com Lerner e Jeronymo (2017, p. 551-552), a
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especulação imobiliária no município de Arraial do Cabo obrigou à população menos
favorecida a ocupar áreas mais afastadas do centro da cidade, áreas estas que
correspondem às antigas salinas, áreas de preservação permanente e de risco
ambiental. Além disso, o Plano Diretor do município em questão, trata as terras de
propriedade da Companhia Nacional de Álcalis (antigas salinas) como áreas de
expansão urbana, através da Lei nº 602, de 23 de abril de 1992.

1.2 Justificativa
Possuindo mais de 8.500 quilômetros de extensão, a Zona Costeira
brasileira consiste em uma região de transição ecológica e desempenha papel
fundamental no desenvolvimento e reprodução de espécies, assim como no fluxo
gênico entre os ecossistemas terrestres e marinhos. Em contrapartida, nos últimos
anos, as regiões costeiras, no Brasil e no mundo, vêm sofrendo intensos impactos
ambientais através da ocupação humana e atividades antrópicas (MMA, 2012).
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2011), os municípios mais urbanizados estão, em sua maioria, localizados na
região costeira do Brasil. Além disso, a habilidade de prever mudanças morfológicas
nas regiões costeiras é restringida pela falta de dados observacionais com suficiente
resolução espacial e temporal, e também pela dificuldade de gerir e armazenar
eficazmente esses dados (BELO et al., 2002).
Considerando a situação atual em Arraial do Cabo, caracterizada pela
crescente ocupação desordenada urbana ao longo de todo o litoral, do problema
decorrente do soterramento por dunas nessa área (DIAS, 2007), além da grande
problemática relacionada às constantes ressacas no local, que acarretam na
destruição da infraestrutura urbana (tombamento de postos guarda-vidas e
destruição de ruas e casas) (G1, 2020), o mapeamento de ambientes costeiros se
faz necessário aos estudos continuados da evolução de tal ocupação na região,
além da análise da dinâmica ambiental relacionada aos ambientes de dunas, que
irão possibilitar a elaboração de planos de gestão para a localidade de estudo e
medidas atenuantes ou adaptativas em face à invasão das dunas na área urbana.
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2 OBJETIVO GERAL
O presente estudo teve como proposta analisar a dinâmica da paisagem
típica de ambientes costeiros em Arraial do Cabo, a partir da década de 80, com
ênfase na ocupação urbana sobre os ambientes costeiros.

2.1 Objetivos Específicos
➢ Identificar os ambientes costeiros da área, a fim de elaborar um mapa
temático desses ambientes que futuramente poderá ser utilizado para fins de gestão
➢ Analisar a expansão urbana de Arraial do Cabo sobre os ambientes
costeiros e identificar os impactos causados por tal expansão
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
A revisão de literatura a seguir abordará os seguintes assuntos:
geomorfologia costeira, ambientes costeiros, definições relacionadas às dunas,
sensoriamento remoto aplicado a ambientes costeiros, influência da ocupação
antrópica em zonas costeiras e os agentes erosivos que atuam na zona de costa.
Todos estes divididos em tópicos.

3.1 Geomorfologia Costeira
A geomorfologia é uma ciência que analisa as diferentes formas do
relevo, buscando compreender os processos passados e atuais de modificação do
mesmo. O principal objeto de estudo da geomorfologia é a superfície da crosta
terrestre, sendo que, para essa análise, existe a necessidade de se conhecer as
forças responsáveis pela modificação ou formas resultantes do relevo, como as
atividades tectogenéticas (forças endógenas, do interior da Terra) e os mecanismos
morfoclimáticos (forças externas à Terra) (CASSETI, 2005).
De acordo com o Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (2009), o
mapeamento geomorfológico é embasado em fatos geomorfológicos em uma
classificação espacial e temporal. Além disso, a taxonomia do mapeamento
geomorfológico se divide em cinco principais elementos que serão descritos a
seguir, em ordem decrescente de grandeza:
•

Domínios Morfoestruturais

•

Regiões Geomorfológicas

•

Unidades Geomorfológicas

•

Modelados

•

Formas de Relevo Simbolizadas

Os domínios morfoestruturais são aqueles que representam as formas
mais gerais de classificação do relevo e são organizados de acordo com a natureza
das rochas e das forças tectônicas. As regiões geomorfológicas são os segundos
táxons de classificação do relevo e estão inseridas nos conjuntos litomorfoestruturais
e possuem características genéticas comuns, formando um grupamento de feições
semelhantes. As unidades geomorfológicas pertencem ao terceiro nível taxonômico
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na classificação do mapeamento geomorfológico. Elas são identificadas conforme a
similaridade altimétrica e fisionômica, sendo que cada unidade possui sua
especificidade relacionada aos processos originários, formações superficiais e tipos
de modelados diferenciados dos demais. Os modelados referem-se à quarta ordem
de grandeza do mapeamento e são definidos como um padrão de formas de relevo
que possuem geometria similar em face da gênese comum e dos processos
morfogenéticos atuantes (IBGE, 2009).

3.2 Ambientes Costeiros
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, s. d.), a zona
costeira ou ambiente costeiro é uma faixa territorial destinada a gestão ambiental e
considerada como um patrimônio nacional. Ainda de acordo com o MMA, a zona
costeira brasileira corresponde a uma área geográfica que abrange outras duas
áreas: a faixa marítima, que se estende por doze milhas náuticas (22,22 km) a partir
da linha média de água mais baixa da maré; e a faixa terrestre, que compreende os
limites territoriais dos municípios que são influenciados diretamente por fenômenos
ocorrentes nas zonas costeiras.
A região de costa também pode ser definida como uma área onde há
interferência de terra, mar e ar, sendo uma linha estreita em largura e altura, mas
grande em comprimento. Além disso, podem-se incluir na zona costeira, faixas de
terra que são influenciadas pelo mar, assim como faixas de mar que são
influenciadas pela terra, sendo a linha de costa uma área precisa de demarcação
entre continente e oceano, em determinado tempo (BLOOM, 1970). Segundo
Florenzano (2008, p. 247), o ambiente costeiro é caracterizado por frequentes
mudanças, tanto espaciais quanto temporais, e que resultam em uma diversidade de
feições geomorfológicas e geológicas.
De acordo com Souza (2005) citado por Teixeira e Souza (2009, p. 70),
algumas zonas costeiras podem ser caracterizadas pela presença de estuários e
reentrâncias. A área de costa, inclusive, consiste em um sistema de deposição
efêmero, tanto no âmbito geográfico quanto no temporal, ou seja, essas áreas estão
em constante estado de mudança, além de possuírem morfologias variadas.
(FLORENZANO, 2008).
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Figura 5 – Exemplo de ambiente costeiro em Arraial do Cabo (Praia do Forno)
Fonte: Wikipedia, 2020. Créditos: Leonardo Shinagawa¹

Conjuntamente, as zonas costeiras, principalmente aquelas localizadas
em áreas tropicais úmidas, são de difícil e complexo mapeamento geomorfológico
por três razões: a primeira diz respeito à planície de macromarés, que é grande
formadora de áreas baixas, locais onde a informação detalhada do relevo é bastante
escassa, na maioria das vezes, e a representação planimétrica é dominante; a
segunda se refere às variações de maré em torno de 6 metros para alguns trechos
da região norte do Brasil, levando a produção de fortes modificações nos limites dos
ambientes sedimentares costeiros, causados por essas intensas variações, tanto
vertical como horizontalmente; e por fim, as transformações geomorfológicas
costeiras são muito rápidas e intensas, sendo necessária a elaboração de estudos
continuados para o acompanhamento de tais transformações ao longo do tempo
(BOULHOSA;

SOUZA,

_______________
¹ https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraial_do_Cabo#/media/Ficheiro:Praia_do_Forno_-_Arraial.jpg

2009).
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A zona costeira também é influenciada por fenômenos naturais, tais como a
erosão oceânica que ocasiona diversos danos à população indevidamente instalada
na área de costa (GRABSKI et al., 2015). Segundo o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro II (BRASIL, 1997), as áreas costeiras apresentam especial
importância ecológica em razão de se constituírem em áreas de interação entre os
ecossistemas terrestres e oceânicos, da diversidade natural, de proverem subsídios
para as sociedades locais e em virtude das fragilidades consideráveis. Nesse
sentido, a diversidade de ecossistemas presente na costa como dunas, restingas e
banhados devem ser adequadamente conservados, pois são constituintes influentes
na dinâmica natural das zonas costeiras (PRATES, 2012 apud GRABSKI et al.,
2015).

3.3 Sistema de Dunas
A ação dos ventos constitui-se como um dos elementos principais da
morfogênese litorânea. Através desse fenômeno atmosférico, partículas de areia e
poeira são transportadas e posteriormente depositadas, formando as dunas
costeiras (FONTES, s. d.).
As dunas, de acordo com Fernandez et al. (2017), são basicamente,
acumulações

sedimentares

influenciadas

por

processos

eólicos

onde

a

sedimentação de elementos origina diferentes feições morfológicas. O Ministério do
Meio Ambiente define as dunas de acordo com a Resolução CONAMA 303/2002,
conforme descrito abaixo:
unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com
aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos,
situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar
recoberta, ou não, por vegetação (MMA, 2003).

Ainda, segundo a referida Resolução, as dunas são classificadas como
sendo Áreas de Preservação Permanente, em seu artigo 3º, item XI. Ademais, o
Ministério, ainda, limita a ocupação das dunas em até 10% para aqueles campos de
dunas recobertos ou desprovidos de vegetação, e em até 20% para ocupações com
atividade ou empreendimento turístico sustentável (MMA, 2003).
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Hesp (2009, p. 119) afirma que as dunas frontais correspondem às cristas
dunares arenosas vegetalizadas que surgem nos setores mais próximos do mar das
faixas de pós-praia. Elas podem ser formadas em diferentes ambientes litorâneos,
como na faixa de praia em mar aberto, em baías semifechadas, nos estuários, em
lagos e lagoas e em praticamente todas as áreas que possuem diversos regimes
climáticos, desde as tropicais até o Ártico. (ZENKOVICH, 1967; GOLDSMITH, 1989;
NORDSTROM, 1992 apud HESP, 2009).
Estudos realizados na região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro,
especificamente no Peró (RAMOS; CASSAR; GUSMÃO, 2003), apontam para o
sistema de dunas, tratando-se de um sistema dinâmico, onde existe uma interrelação de diferentes condicionantes ambientais, dos quais os mais importantes são
os processos sedimentares, climáticos e litorâneos. E a partir desses processos,
tanto sedimentares quanto morfológicos, são definidos quatro sub-sistemas com
características diferenciadas: zona de alimentação (praia e cordões externo e
interno); zona de entrada (planície de deflação com dunas longitudinais e
parabólicas); zona de retenção (campo de dunas barcanóides) e zona de saída
(área de deposição atual e futura).
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Quadro 1 – Subsistemas do campo de dunas do Peró – Cabo Frio
Fonte: Ramos, Cassar, Gusmão (2003), adaptado

SUB-SISTEMAS DE DUNAS

Zona de Alimentação

Zona de entrada

Zona de retenção

Zona de saída

Dunas longitudinais
Arco praial (área de

penetram na planície

Setor mais elevado

Área de

acumulação, onde

de deflação, área em

do sistema.

deposição

a areia é removida

que há aumento da

Formada pelo

recente e

da praia pelos

velocidade e

acúmulo de areia

atual, além de

ventos quando há

intensidade dos

em formato de

ser área de

acumulação

ventos. Formação de

dunas parabólicas

futuro

excessiva).

feições maiores, como

e material arenoso

espraiamento
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As dunas presentes na figura abaixo são de dois tipos: as ancoradas,
formadas a partir de alguma alteração no terreno, como a presença de vegetação, e
a dunas livres, formadas sem nenhuma interferência de sedimentos (FERNANDEZ,
et al., 2017).
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Figura 6 – Campo de dunas livres e vegetadas em Peró, Cabo Frio – RJ
Fonte: Wikipedia, 2020. Créditos: Eduardo Cerqueira dos Santos²

_______________
²https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Dunas_do_Per%C3%B3%2C_em_Parque_Est
adual_da_Costa_do_Sol%2C_Cabo_Frio-RJ.JPG
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3.4 Agentes Erosivos
Os agentes erosivos são elementos de grande influência na zona
costeira, pois são eles que irão determinar a paisagem litorânea através dos
processos costeiros. Assim, podem-se citar os ventos, ondas e marés como os
principais agentes erosivos atuantes na região costeira, e que serão descritos a
seguir. Primeiramente, os ventos agem diretamente na formação das ondas e são
fundamentais na dinâmica sedimentar das praias, favorecendo a troca de
sedimentos entre praias e dunas. As marés são influenciadas pela ação
gravitacional do sol e principalmente da Lua, que se encontra mais próxima da Terra
(MACIEL; SILVA; LIMA, 2016).
Na costa brasileira, durante o período de um dia, a maré varia em quatro
marés (duas baixa‐mar e duas preamar), normalmente de diferentes amplitudes. Na
variação sazonal das marés acontece o processo de deposição ou retirada de
sedimentos. Portanto, através do monitoramento de um perfil praial por um ciclo
completo de 14 meses é possível detectar se está ocorrendo erosão ou deposição
(MACIEL; SILVA; LIMA, 2016).
Já as ondas, formadas também a partir do vento, são consideradas
excelentes transportadoras de sedimentos e atuam, sobretudo, no engordamento de
praias, através da deposição de materiais (SOARES, 2014). De igual modo, as
ondas fazem parte de um dos processos marinhos mais efetivos no selecionamento
e redistribuição dos sedimentos depositados nas regiões costeiras e plataforma
continental interna, contribuindo para orientar a distribuição e o assentamento das
atividades humanas e identificar áreas de instabilidade do relevo diante da
possibilidade de inserção antrópica (FONTES, s. d.).
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Figura 7 – Erosão oceânica em East Cliff, West Bay – Inglaterra
Fonte: Wikipedia, 2019. Créditos: Martinvl³

3.5 Ocupação Urbana em Ambientes Costeiros
Estudos anteriores já realizados mostram que a ocupação urbana em
ambientes costeiros tem se intensificado nas últimas décadas devido ao aumento da
urbanização, do turismo e da industrialização. Em face dessa intensificação, ocorreu
também uma concentração das atividades produtivas nesses locais, ocasionando
em uma maior demanda de recursos energéticos, humanos e de infraestrutura,
acarretando um crescimento demográfico nessas regiões (MORAES, 1999 apud
SILVA, 2017, p. 11). Vale ressaltar que mais de cinquenta por cento da população
mundial está concentrada até sessenta quilômetros da linha costeira e que existe
uma importante migração de população das áreas interiores para os ambientes
costeiros (SFREDO; TAGLIANI, 2016).
Alguns estudos realizados em ambientes costeiros sugerem que esses
ambientes vêm sofrendo com agressões antrópicas como a ocupação desordenada,
uso indevido do solo e despejo de poluentes, contribuindo para a geração de
_____________
³ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JurassicCoastErosion.jpg
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impactos ambientais, muitas vezes irreversíveis, aos seres vivos que habitam
nessas áreas (BOULHOSA; SOUZA, 2009).
Estudos realizados na região costeira do município de Jaguaruna – SC,
indicam para uma ocupação desordenada e ilegal junto ao Balneário do Camacho,
uma área de pântanos próxima a sítios arqueológicos e a um campo de dunas
ativas, sendo essas áreas, classificadas como de proteção permanente e de risco de
inundação. Tal ocupação é causadora da degradação da geodiversidade local e da
alteração na dinâmica costeira (CRISTIANO et al., 2015).

3.6 Sensoriamento Remoto
O sensoriamento remoto, o processamento digital e a análise visual das
imagens de sensores remotos orbitais, em conjunto com o uso de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG), apresentam resultados eficazes no mapeamento e
reconhecimento de zonas costeiras tropicais, contribuindo para a geração de
produtos com boa acurácia e precisão cartográfica (TEIXEIRA; SOUZA, 2009).
Portanto, por meio de análises temporais de imagens é possível
identificar, mensurar e acompanhar as diferentes mudanças de uso do solo e seu
avanço sobre ambientes naturais. Nesse sentido, os SIG, entre as diversas
funcionalidades disponíveis, possuem a capacidade de gerenciamento, integração,
tratamento, armazenamento, manipulação e transformação das informações
espaciais adquiridas pelas imagens de satélite e permitem a geração de diversos
produtos para facilitar a identificação e controle de impactos ambientais, além de
contribuir para um gerenciamento eficaz da zona costeira (GRABSKI et al., 2015).
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4 METODOLOGIA
As metodologias abordadas no estudo são diferentes para cada objetivo
traçado, porém com algumas semelhanças. Portanto, as metodologias utilizadas
serão divididas em tópicos, de acordo com os objetivos a serem alcançados.

4.1 Identificação dos Ambientes Costeiros
A primeira etapa para identificar os ambientes costeiros consistiu na
seleção de imagens com escala ideal para realizar a fotointerpretação. Foram
utilizadas imagens do banco de dados do Google Earth (Imagens World View), as
quais foram georreferenciadas, possuindo DATUM WGS-84 e a partir dessa seleção
de imagens, foi realizado um mosaico dessas imagens utilizando o ArcGis 10.2
formando um único arquivo raster, através da ferramenta mosaic.
Na segunda etapa, a partir do mosaico elaborado, foram identificados os
ambientes costeiros geomorfológicos a partir da fotointerpretação, utilizando como
referência o Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (2009) e as bases
cartográficas de geomorfologia do INEA (2018). Utilizou-se as definições presentes
no referido manual e, por comparação visual, foi realizada a fotointerpretação dos
modelados presentes na área. Para a fotointerpretação foi construída uma chave
que associe os exemplos contidos no manual com as feições localizadas na área. O
quadro abaixo fornece as definições para cada modelado.
Quadro 2 – Quadro contendo as definições dos modelados identificados na área de estudo
Fonte: Manual Técnico de Geomorfologia (2009), adaptado.
FEIÇÕES

Dunas - Ade

Planície Eólica - Ape

Planície Lagunar - Aplg

DEFINIÇÃO
Depósito eólico cuja forma varia em função do estoque
de sedimentos fornecidos pelos ventos e/ou sistema
fluvial ou costeiro. As formas mais comuns são as
barcanas, parabólicas, transversais, longitudinais e
reversas. Ocorre nas regiões litorâneas, ou mesmo
interiores, onde o regime de ventos é favorável e o
suprimento sedimentar é relativamente constante
Área aplanada entre as dunas constituídas de
sedimentos eólicos em laminações lisas. Ocorre nas
regiões litorâneas ou mesmo interiores entre os campos
de dunas
Área plana, originada a partir da formação de corpos
lagunares. Natureza de sedimentos pode ser eólica,
fluvial e/ou praial. Ocorre, normalmente, em faixas
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costeiras
Terraço Lagunar - Atlg

Planície Marinha – Apm

Terraço Marinho - Atm

Planície Fluviomarinha - Apfm

Terraço Fluviomarinho - Atfm

Forma plana suavemente inclinada. Ocorre em faixas
costeiras onde houve variação do nível do mar
Área plana resultante de acumulação marinha, podendo
comportar praias, canais de
maré, cristas de praia, restingas, ilhas barreira. Ocorre
nas baixadas litorâneas sob a
influência dos processos de agradação marinhos
Acumulação marinha de forma plana, levemente
inclinada para o mar, apresentando
ruptura de declive em relação à planície marinha recente,
entalhada em consequência
de variação do nível marinho, por processos erosivos ou,
ainda, por neotectônica.
Ocorre nas baixadas litorâneas pleistocênicas e
holocênicas.
Área plana resultante da combinação de processos de
acumulação fluvial e marinha,
sujeita a inundações periódicas, podendo comportar
canais fluviais, manguezais,
cordões arenosos e deltas. Ocorre nas baixadas
litorâneas, próximo às embocaduras
fluviais.
Acumulação fluviomarinha de forma plana, levemente
inclinada, apresentando
ruptura de declive em relação ao canal fluvial e à
planície, entalhada em consequência de variação do
nível marinho, por processos erosivos ou, ainda, por
neotectônica.
Ocorre nas baixadas litorâneas pleistocênicas e
holocênicas, em níveis diferentes
do atual nível médio do mar.

Quadro 3 – Chaves de interpretação para os modelados costeiros
MODELADOS
Dunas - Ade
Planície Eólica - Ape
Planície Lagunar - Aplg
Terraço Lagunar - Atlg

CHAVES DE INTEPRETAÇÃO
Textura rugosa, padrão linear/longitudinal, tonalidade branca,
localizada próximo ao oceano
Textura lisa, padrão irregular, tonalidade verde e marrom,
localizada próximo ao oceano
Textura lisa, padrão irregular, tonalidade verde e preto
(presença de corpos lagunares), localizada próximo a um
sistema lagunar
Textura rugosa, padrão retangular/longitudinal, tonalidade
marrom, localizada próximo ao sistema lagunar
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A terceira e última etapa consistiu na vetorização dos polígonos referente
a cada modelado costeiro encontrado na área de estudo, e então, como produto,
obteve-se um mapa temático, contendo os respectivos ambientes encontrados na
área.

4.2 Análise da Expansão Urbana e Identificação dos Impactos
Ambientais
Para analisar a expansão urbana de Arraial do Cabo, primeiramente foi
necessário adquirir as imagens de satélite do município em questão desde a década
de 1980, época em que a atividade turística tomou força no local. Tais imagens
foram obtidas através dos sites do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)
e pelo USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) e que estão disponíveis
gratuitamente para download nos endereços <http://www.dgi.inpe.br/CDSR/> e
<https://earthexplorer.usgs.gov/>.

Foram

selecionadas

imagens dos Satélites

LANDSAT 5, sensor TM (Thematic Mapper), com resolução espacial de 30 metros,
LANDSAT 7, sensor ETM, com resolução espacial de 30 metros, e SENTINEL,
possuindo bandas de resolução de 10, 20 e 60 metros, com pouca ou nenhuma
cobertura de nuvens a fim de facilitar a fotointerpretação das feições.
As datas das imagens selecionadas foram dos anos de 1984, 2000 e
2017, sendo os intervalos entre as mesmas de, aproximadamente, 16 anos. Após o
download, as imagens foram tratadas e processadas em um ambiente de SIG, o
software ArcGis, além da realização de correções geométricas em UTM/WGS1984 e
a delimitação da área de estudo. Após o tratamento, foram realizadas composições
coloridas objetivando o realce da área urbana.
Utilizou-se

também,

em

conjunto

com

as

imagens,

de

índices

radiométricos como o NDBI (Índice Normalizado de Diferença de Construção). De
acordo com França, Tavares e Moreira (2012), o NDBI foi desenvolvido a partir do
sensoriamento remoto a fim de identificar áreas urbanas e construídas, levando em
conta a grande resposta espectral de tais áreas entre as bandas do infravermelho
próximo e infravermelho médio. O NDBI é aplicado ainda para o mapeamento rápido
de áreas urbanas e no auxílio ao estudo de ilhas de calor urbanas e é expresso,
matematicamente, pela equação abaixo onde IP é a reflectância no infravermelho
próximo e IM é a reflectância no infravermelho médio.
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NDBI = (IM-IP) / (IM+IP)

A diferença padronizada entre IM e IP resultará em uma resposta
espectral nula dos pixels relativos às florestas e solos agrícolas, resposta negativa
para corpos d’água e respostas positivas para pixels referentes à área urbana,
possibilitando uma separação visível entre a área urbana e as demais camadas de
reflectância (ZHA et al., 2003).
A partir da elaboração do índice acima, foram realizadas composições
coloridas, associando o NDBI aos canais RGB e então as áreas construídas
sofreram realce. Para cada imagem selecionada foram produzidas as seguintes
composições

RGB:

Vermelho-Verde-Azul,

Infravermelho

Médio-Infravermelho

Próximo-Vermelho e NDBI-Infravermelho Próximo-Vermelho. Após a realização das
composições, ocorreu a vetorização das áreas construídas a fim de produzir
polígonos referentes a essas áreas e possibilitar a quantificação do crescimento
urbano no munícipio através do cálculo de área dos polígonos produzidos. Esperase, com a metodologia descrita acima, obter produtos como tabelas e gráficos
demonstrando o crescimento urbano do município de Arraial do Cabo.
Após a aplicação da referida metodologia, identificaram-se os impactos
ambientais a partir de análises visuais das imagens, consulta a materiais
acadêmicos, dados oriundos de órgãos ambientais e reportagens de jornais sobre a
expansão urbana em zonas costeiras.

5 RESULTADOS
5.1 Identificação dos Ambientes Costeiros
A partir da metodologia aplicada, obteve-se um mosaico de imagens,
contendo a delimitação da área de estudo, como mostra a figura 8. Também foram
identificados, a partir da fotointerpretação da área, 2 sistemas antropogênicos e 9
ambientes costeiros, sendo 4 deles modelados de acumulação, conforme
representado pela figura 9.
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Figura 8 – Mapa contendo o mosaico de imagens de Arraial do Cabo
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Figura 9 – Mapa dos ambientes costeiros
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5.2 Análise da Expansão Urbana de Arraial do Cabo
Como produto resultante a partir dos métodos aplicados, obteve-se três
imagens datadas, respectivamente, dos anos de 1984, 2000 e 2017, com suas
devidas composições coloridas e os polígonos referentes à área construída, obtidos
através da aplicação do NDBI e da vetorização manual com base na
fotointerpretação. Para o ano de 1984, foi identificada uma área construída igual a
3,8 km². Já para o ano de 2000, a área construída identificada foi de 5,3 km². E para
o ano de 2017, a área construída foi de 10,7 km².
Com base nos dados obtidos, houve um crescimento de 141,4% na
mancha urbana e 6,9 km² na área referente à mancha em questão. As figura 10 e 11
apresentam o crescimento urbano ocorrido na área entre os anos de 1984 e 2017.

Figura 10 – Gráfico contendo a expansão da mancha urbana
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Figura 11 – Mapa contendo a expansão urbana
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6 DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos com a realização do presente estudo, notase que os ambientes costeiros vêm sofrendo intenso processo de urbanização ao
longo das últimas décadas. Tal processo se concentra nos ambientes de dunas,
restingas e planícies fluviais e fluvio-marinhas.
De acordo com Grabski (2015), a zona costeira é bastante suscetível a
sofrer impactos ambientais ocasionados pela expansão urbana nessas áreas, que
leva à substituição da cobertura original dos solos. Ademais, a ocupação
desordenada e inadequada dessas áreas, causam danos à própria população ali
presente, em virtude dos processos de erosão oceânica.
Em Cabo Frio, conforme descrito por Corrêa e Fontenelle (2012), o campo
de dunas da planície do Peró não foi incluído, pelo Poder Público, dentro dos limites
do Parque Estadual da Costa do Sol por conta de um empreendimento turístico que
seria construído na área. Isso acarretaria uma expansão urbana informal no local,
podendo significar uma ameaça à geodiversidade e a degradação dos ecossistemas
presentes.
Sfredo e Tagliani (2016) afirmam que os maiores problemas observados
na zona costeira brasileira e que geram mais impactos ambientais nessas áreas são:
contaminação da água, deposição de lixo, degradação da harmonia paisagística,
degradação de áreas de proteção ambiental, despejo de efluentes, ocupação de
áreas inadequadas e assentamentos humanos irregulares, pressão sobre os eixos
rodoviários, dificuldade de prover redes de abastecimento de água e de energia
elétrica, e a expansão demográfica sem planejamento e infraestrutura.
A partir dos estudos supracitados e com base no presente trabalho, podese perceber que a mesma situação ocorre para a área de estudo. O crescimento
urbano identificado em Arraial do Cabo ocorreu e ocorre de forma desordenada e
ilegal, contribuindo para a supressão dos ambientes costeiros. A partir de análises
realizadas, verificou-se que a área urbana vem se expandindo em direção às antigas
salinas, que pertenciam à Companhia Nacional de Álcalis (CNA). Essas áreas
sofrem constantemente com o soterramento pelas dunas costeiras, ocasionado pelo
transporte de sedimentos arenosos a partir da ação eólica. Isso implica em um risco
para as comunidades instaladas ali, podendo, as mesmas, estarem sujeitas a esses
soterramentos.
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A expansão urbana no local também vem ocorrendo em direção às áreas
de dunas e restingas. Como citado anteriormente, esses ambientes possuem grande
importância na proteção do continente face a eventos extremos. Portanto, a
supressão dessas áreas e/ou a substituição da cobertura do solo, pode colocar em
risco a população instalada ali, tornando-as suscetíveis a ressacas, subida do nível
do mar e inundações periódicas, já que se trata de uma planície fluvio-marinha.
As unidades de conservação também são alvo da intensa ocupação
urbana, não só em Arraial do Cabo, mas também em outras regiões costeiras do
Brasil. Estudos realizados no litoral do estado de São Paulo, indicam que o
adensamento populacional ocorrido nas últimas décadas põe em risco a
biodiversidade dos remanescentes da Mata Atlântica e das áreas limítrofes às
unidades de conservação no local (MELLO, et al., 2013).
No litoral do Paraná, o crescimento urbano em torno da unidade de
conservação da Floresta Estadual do Palmito, acarretou uma segregação dessas
unidades em meio aos núcleos urbanos periféricos, que se instalaram irregularmente
em seus limites, ocasionando diversos impactos sobre os ecossistemas presentes
na área (SEZERINO; TIEPOLO, 2002).
A mesma situação ocorre em Arraial do Cabo, sendo a ocupação no
entorno das unidades de conservação, um dos maiores problemas socioambientais
encontrados na área. Em 2020, o Instituto Estadual do Ambiente realizou uma
operação, por determinação do Ministério Público, para a demolição de 19 imóveis
construídos ilegalmente no Parque Estadual da Costa do Sol e na Área de Proteção
Ambiental (APA) de Massambaba. A operação ocorreu no distrito de Figueiras
(INEA, 2020). As figuras 12, 13 e 14 irão elucidar como a expansão urbana se deu
em direção às unidades de conservação da área, e como a área urbana se aproxima
das regiões limítrofes e/ou até ultrapassam os limites dessas unidades.
Em Arraial do Cabo, a problemática da ocupação irregular nas áreas de
preservação pode ocasionar sérios impactos aos ambientes costeiros. Entre eles,
podemos citar: extinção de espécies endêmicas de fauna e flora, supressão das
áreas de dunas e restingas, responsáveis pela proteção do continente às ressacas,
surgimento de conflitos socioambientais relacionado às populações tradicionais,
perda da geodiversidade e a poluição das praias, inviabilizando-as para uso
recreativo.

33

Figura 12 – Mapa contendo a mancha urbana para o ano de 1984 e as unidades de conservação
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Figura 13 – Mapa contendo a mancha urbana para o ano de 2000 e as unidades de conservação
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Figura 14 – Mapa contendo a mancha urbana para o ano de 2017 e as unidades de conservação
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7 CONCLUSÃO

O presente estudo, com base nas metodologias aplicadas e na revisão de
literatura, alcançou os objetivos traçados. Foi possível identificar os ambientes
costeiros, analisar o processo de expansão urbana na área e identificar os principais
impactos ambientais causados por tal ocupação.
Como recomendações, em razão dos sérios problemas encontrados na área
de estudo, sugere-se: atuação mais eficiente e mais presente do Poder Público, em
relação à conservação dos ambientes costeiros, elaboração de programas de
educação ambiental para a população da área e também aos veranistas, visando a
conscientização e sensibilização no que tange à conservação das áreas protegidas,
elaboração de programas de recuperação de áreas degradadas e o monitoramento
dos ambientes via sensoriamento remoto.
Espera-se, com o presente trabalho, contribuir para o monitoramento,
conservação e recuperação das zonas costeiras no Brasil.
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