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VULNERABILIDADES DA ZONA COSTEIRA 
BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A questão das mudanças climáticas não é nova, porém assumiu um caráter político 

muito abrangente a partir da divulgação do Quarto Relatório do IPCC em fevereiro de 

2007. Vários estudos têm sido conduzidos no Brasil desde o início da década de 1990, 

abordando tópicos como mudanças de parâmetros atmosféricos (e.g. temperatura, 

precipitação) ou de sistemas meteorológicos, impactos sobre recursos hídricos, agri-

cultura, biomas (e.g. Amazônia, Mata Atlântica), produção ou consumo energéticos, 

saúde pública e zonas costeiras. O assunto adquiriu elevado grau de interesse na mí-

dia, que infelizmente nem sempre divulga ou exibe os vários níveis de incerteza e os 

questionamentos inerentes ao processo científico. Algumas vezes, hipóteses transfor-

mam-se em certezas, cenários em fatos. É prudente, portanto, iniciar este trabalho 

com a correção de alguns equívocos ou de idéias pré-concebidas, de modo a construir 

um panorama isento e equilibrado das vulnerabilidades da zona costeira no Brasil, 

bem como dar início à discussão sobre possíveis respostas. 

A zona costeira é uma região geográfica relativamente estreita, sem se caracterizar 

como bioma ou possuir características uniformes. Ela não pode ser quantificada nem 

qualificada da mesma forma que a temperatura, ou a precipitação, ou a produção agrí-

cola, ou a incidência de doenças, temas que têm pautado a discussão setorizada so-

bre mudanças climáticas. Assim, todos esses parâmetros por si só alteram as caracte-

rísticas da zona costeira e precisam ser investigados dentro de um contexto especial, 

pois se trata de uma região que é a interface entre o continente, o oceano e a atmosfe-

ra. 

Muitos esquecem que a zona costeira é moldada por agentes muito distantes no tem-

po (sua formação geológica, variações sazonais e interanuais) e no espaço (condições 

atmosféricas em alto mar, correntes oceânicas ou variações de nível do mar, proces-

sos hidrológicos em toda a bacia hidrográfica etc.). Portanto uma avaliação criteriosa 

não pode ficar restrita ao espaço geográfico da zona costeira em si. 

Equivocam-se aqueles que reduzem os impactos das mudanças climáticas sobre a 

zona costeira exclusivamente à elevação do nível do mar em longo prazo. Há muito 

séculos comprova-se, com registros maregráficos, que o nível do mar responde a sis-
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temas atmosféricos de mesoescala, com magnitudes de oscilação bem superiores às 

previsões dos cenários mais pessimistas do IPCC (e.g. furacão Katrina no Golfo do 

México em 2005). Observa-se que as praias acomodam-se ao clima de ondas durante 

as ressacas e que a qualidade das águas costeiras e dos sistemas estuarinos depen-

de tanto de correntes oceânicas, quanto das descargas fluviais. Manguezais e bancos 

de coral são biomas extremamente frágeis, suscetíveis à qualidade e à quantidade das 

águas costeiras e com dimensão espacial excessivamente reduzida para serem incluí-

dos ou percebidos em modelos globais de circulação acoplada atmosfera-oceano. 

Equivocam-se também aqueles que restringem a avaliação dos impactos sobre a zona 

costeira aos aspectos físicos ou sociais ou econômicos, de maneira excludente ou 

isolada. Questões multidisciplinares, que relacionam variáveis sanitárias, ambientais e 

cadeias ecológicas, exigem abordagem inovadora que conduzam à manutenção da 

saúde da população e à própria estruturação da sociedade local. 

Finalmente, o maior de todos os equívocos consiste em permanecer na crença de que 

não somos ou fomos capazes de provocar alterações em escala planetária, e que o 

Homem permanece em posição segura, capaz de se adaptar a qualquer mudança. O 

que está em jogo talvez não seja a espécie Homo sapiens, mas a própria organização 

da sociedade, tal qual a conhecemos hoje em dia. Portanto, urge que se iniciem os 

estudos das possíveis respostas aos impactos, que se realizem pesquisas básicas em 

diversos campos das engenharias, associados aos esforços já empenhados nas geo-

ciências e nas ciências sociais. Somente assim estaremos capacitados a enfrentar a 

maior de todas as vulnerabilidades da zona costeira: nossa ignorância sobre este e-

cossistema complexo. 

Este Relatório divide-se em duas partes. A primeira aborda a costa brasileira em suas 

características gerais, tratando de assuntos demográficos, econômicos e ambientais. 

A segunda parte dedica-se a cinco estudos de casos, para os quais realizou-se um 

refinamento da análise de vulnerabilidades de três ambientes costeiros. As áreas es-

tudadas foram: zona metropolitana de Recife, zona metropolitana do Rio de Janeiro, e 

zona costeira de Santa Catarina. 

Esclarece-se que, para facilitar a leitura e evitar buscas de referências em páginas de 

diferentes seções, há textos e figuras repetidos em variados contextos em diferentes 

partes do trabalho. 
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2 ASPECTOS GERAIS DA COSTA BRASILEIRA 

A região costeira é reconhecidamente aquela de maior risco de ocupação, na visão 

das empresas seguradoras, mesmo antes de se considerar as mudanças climáticas 

(Kron, 2008). Caracteriza-se assim a distinção entre uma região de ocupação perigosa 

(por exemplo, ao pé de uma cratera de vulcão ativo) e uma região de risco (por exem-

plo, a zona costeira). A fragilidade da ocupação humana no litoral frente a ocorrências 

de eventos meteorológicos extremos, de marés meteorológicas, de tsunamis, de on-

das extremas e da estabilidade tectônica pode ser facilmente constatada. O aumento 

da população nas regiões costeiras em todo o mundo, combinado a um cenário de 

mudanças climáticas, resulta numa condição que exige a realização de estudos bási-

cos sobre possíveis formas de resposta. No caso do Brasil, agrava-se esta situação 

pelo desconhecimento pretérito das variáveis ambientais e pela falta de investigações 

sobre engenharia costeira. 

A zona costeira é legalmente definida como uma faixa marítima de 12 milhas náuticas 

de largura (mar territorial) e uma faixa terrestre com 50 km de largura. Nos municípios 

banhados pelo mar ou às margens de estuários, habitam aproximadamente 20% da 

população brasileira, concentrada principalmente na vizinhança das capitais de Esta-

dos. Portos, exploração de recursos minerais, turismo, aquicultura e áreas de conser-

vação ou de proteção ambiental, além de moradia, são as principais atividades eco-

nômicas ou tipos de ocupação da zona costeira. 

A lenta elevação do nível médio do mar não é nem o principal nem o único fator de 

impacto sobre a zona costeira. Fatores meteorológicos podem provocam elevações 

transientes (maré meteorológica), com duração de 3 a 7 dias, com amplitudes que 

podem, atualmente, atingir 0,90 m no caso do Rio de Janeiro, portanto valores bem 

maiores que os previstos pelo IPCC. Além disso, sendo a zona costeira a interface 

entre continente, atmosfera e oceano, ela se torna vulnerável a mudanças nos diver-

sos agentes ambientais desses três grandes sistemas.  

As mudanças do regime de ventos influirão na formação das ondas, no transporte eó-

lico de sedimentos, nas oscilações transientes de nível relativo do mar (“maré meteo-

rológica”); é necessário, portanto, que as investigações sejam feitas de forma multidis-

ciplinar, em várias escalas geográficas e temporais.  

As ondas, caso tenham seu regime alterado para condições que ainda não foram es-

tudadas pelo IPCC para o Oceano Atlântico, potencialmente esculpirão novas feições 
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morfológicas na costa ou atuarão sobre estruturas de maneira diferente daquelas para 

as quais foram dimensionadas. Variações no transporte de sedimentos por ação das 

ondas podem erodir ou assorear locais antes estáveis. Mudanças da temperatura do 

oceano costeiro podem influenciar a diluição e a circulação hidrodinâmica nas regiões 

vizinhas de emissários submarinos, mas também podem alterar o padrão de brisas 

marinhas e terrestres, influir na precipitação e na formação de sistemas meteorológi-

cos que incidem sobre a zona costeira. Além disso, a alteração de temperatura do 

oceano traz consequências sobre as propriedades termohalinas de baías e áreas es-

tuarinas com consequências para a fauna e flora. Finalmente, é indispensável enten-

der as relações entre as bacias hidrográficas e as regiões costeiras, pois mudanças no 

regime pluvial interferem com o balanço de água doce e salgada nos estuários e com 

o aporte de sedimentos na zona costeira, com consequências sobre uma cadeia eco-

lógica bastante ampla que inclui, por exemplo, manguezais e bancos de corais. 

Neves e Muehe (2008) identificaram dez compartimentos geomorfológicos distintos ao 

longo da costa brasileira, incluindo manguezais e recifes de coral, onde a erosão cos-

teira tem sido observada ou onde o risco de prejuízo ambiental é mais acentuado. No 

presente trabalho, apresenta-se uma compartimentação geomorfológica do litoral mais 

adequada às questões associadas às mudanças climáticas.  

Alguns tipos de estruturas (urbanização da orla, portos, obras de proteção costeira, 

sistemas de saneamento, dutos e emissários) caracterizam-se por suas vulnerabilida-

des específicas. Isto conduz à necessidade de identificar possíveis formas de respos-

ta, de acordo com a nomenclatura do IPCC (“Recuo”, “Acomodação” e “Proteção”), a 

ser considerada em função de condições ambientais naturais, fatores sócio-

econômicos e condições políticas. 

No caso do Brasil, os governantes e tomadores de decisão poderiam vir a desenvolver 

uma postura paradoxalmente indiferente ou de falsa segurança quanto às questões 

das mudanças climáticas na zona costeira. No outro extremo, poderiam também ado-

tar posturas alarmistas, o que seria igualmente desaconselhável. A estratégia reco-

mendada baseia-se nos princípios de Gerenciamento Costeiro Integrado, que engloba 

aspectos de gestão de recursos hídricos, gerenciamento costeiro, ordenamento espa-

cial e planejamento energético e mineral. As ações propostas dividem-se nos seis as-

pectos listados a seguir e devem ser iniciadas no prazo mais curto possível: (A) a con-

dução de monitoramento ambiental permanente (longo prazo); (B) a proposição de 

ordenamentos municipais para ocupação urbana; (C) a efetivação de políticas estadu-
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ais de Gerenciamento Costeiro Integrado; (D) o direcionamento de esforços da ação 

federal: legislação, educação, monitoramento e coordenação de ações; (E) a identifi-

cação de fontes de recursos e financiamentos, sua aplicação e as formas de controle; 

(F) o planejamento prévio e a priorização de estudos para as formas clássicas de res-

postas (Recuo, Acomodação e Proteção). 

A ocupação do litoral, vista de maneira geral, é relativamente baixa. Os Censos de 

1980, 1991 e 2000 mostraram que a população residente nos Municípios costeiros, 

banhados diretamente pelo mar ou em regiões estuarinas, permaneceu em torno de 

20% da população total do país (Muehe e Neves, 1990, 1995). Este valor é equivalen-

te à população residente nos Estados interiores, o que leva a uma reflexão mais cui-

dadosa sobre a visão de um país eminentemente costeiro e desabitado no interior. De 

fato, os Estados da Região Nordeste, o Rio de Janeiro e o Amapá, por diferentes moti-

vos, têm concentrada sua população na zona costeira, enquanto que dois Estados 

populosos, São Paulo e Paraná, possuem baixa densidade populacional nos Municí-

pios costeiros. A distribuição geográfica da população na zona costeira era (e ainda é) 

bastante irregular: fortes concentrações ocorrem nas proximidades das capitais, prin-

cipalmente nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife e Fortaleza, se-

guido por Vitória e São Luís. Nessas áreas, os problemas da erosão costeira são mais 

notados e muitas vezes agravados por obras de engenharia que desequilibram o ba-

lanço sedimentar, tais como: estabilização de canais de maré, canais de acesso e es-

truturas de abrigo a portos ou terminais marítimos, construção de espigões. Muitas 

vezes, no passado, a concepção das obras não considerava o equilíbrio morfológico 

da costa em sentido mais amplo e as soluções técnicas dos problemas, embora co-

nhecidas, jamais foram implementadas.  

Belém e Porto Alegre são dois casos particulares de capitais situadas às margens de 

grandes sistemas estuarinos, onde processos tanto continentais quanto marinhos de-

sempenham papéis às vezes conflitantes. Por este motivo, são regiões que merecem 

tratamento diferenciado quando se discutem as mudanças climáticas globais e os efei-

tos das variações do nível médio do mar. 

A fim de caracterizar o grau de ocupação da zona costeira, para cada micro-região do 

IBGE, contabilizou-se apenas a população residente naqueles municípios costeiros ou 

em margens de estuários, e definiu-se um parâmetro, população por quilômetro de 

linha de costa, PLC, que é a razão entre a população e a extensão da linha de costa 

da micro-região. Obteve-se assim um critério objetivo para hierarquizar os trechos de 
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costa onde os impactos de mudanças seriam potencialmente mais danosos, a partir do 

pressuposto que, quanto maior a concentração populacional, maior a diversidade de 

atividades econômicas. Por outro lado, quanto maior for o valor de PLC em um dado 

município ou região, mais distribuídos serão os custos da proteção de trechos da linha 

de costa ou de quaisquer outras ações mitigadoras. 

2.1 Ocupação humana da zona costeira 

2.1.1 Dados populacionais 

Ao longo dos anos desenvolveu-se a imagem de que a população do Brasil concentra-

va-se nas regiões costeiras, como mostra a Tabela 1. De fato, comparando-se a popu-

lação dos Estados banhados pelo mar em relação à população do Brasil, Figura 1, tal 

proporção manteve-se acima de 75% ao longo de todo o século XX, embora a partir 

dos anos 1980 tenha havido um ligeiro declínio.  

 

 

Figura 1: População dos Estados costeiros comparada com a população total do país. (Fonte: 
IBGE, http://www.ibge.gov.br ) 

Seria interessante comparar, então, a taxa de crescimento populacional dos Estados 

costeiros e dos não costeiros, a fim de confirmar aquela imagem de um país “essenci-

almente costeiro”. Define-se a taxa geométrica de crescimento populacional como: 

http://www.ibge.gov.br/


PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 28/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

𝑖𝑔 =  
𝑃𝑡+𝑛
𝑃𝑡

𝑛

− 1 

onde Pt+n e Pt são as populações em dois anos t+n e t.  

Tabela 1: População nos Estados costeiros e interiores (Fonte: Censo do IBGE). 

  População nos Estados 

 Estado 1991 2000 2007 

E
s
ta

d
o

s
 C

o
s
te

ir
o

s
 

AP 289.397 477.032 587.311 

PA 4.950.060 6.195.965 7.065.573 

MA 4.930.253 5.657.553 6.118.995 

PI 2.582.137 2.843.427 3.032.421 

CE 6.366.647 7.431.597 8.185.286 

RN 2.415.567 2.777.509 3.013.740 

PB 3.201.114 3.444.794 3.641.395 

PE 7.127.855 7.929.153 8.485.386 

AL 2.514.100 2.827.856 3.037.103 

SE 1.491.876 1.784.829 1.939.426 

BA 11.867.991 13.085.768 14.080.654 

ES 2.600.618 3.097.497 3.351.669 

RJ 12.807.706 14.392.106 15.420.375 

SP 31.588.925 37.035.455 39.827.570 

PR 8.448.713 9.564.643 10.284.503 

SC 4.541.994 5.357.862 5.866.252 

RS 9.138.670 10.187.841 10.582.840 

 Total 116.863.623 134.090.887 144.520.499 

E
s
ta

d
o

s
 I
n

te
ri
o

re
s
 

AM 2.103.243 2.817.253 3.221.939 

AC 417.718 557.882 655.385 

RR 217.583 324.397 395.725 

RO 1.132.692 1.380.952 1.453.756 

TO 919.863 1.157.690 1.243.627 

MT 2.027.231 1.505.246 2.854.642 

MS 1.780.373 2.078.070 2.265.274 

GO 4.018.903 5.004.196 5.647.035 

DF 1.601.094 2.051.146 2.455.903 

MG 15.743.152 17.905.135 19.273.506 

 Total 29.961.852 34.781.967 39.466.792 

 Brasil 146.825.475 168.872.854 183.987.291 

 

Quando se comparam estas taxas dos Estados costeiros e dos interiores, verifica-se 

que os valores nos Estados não costeiros se mantiveram abaixo dos valores nos Es-

tados costeiros desde 1900 até 1950 (Figura 2). Na década 1950-1960 houve um 

crescimento das áreas interiores do Brasil, possivelmente associado à construção de 
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Brasília e da instalação da infra-estrutura de transporte (rodovias) e energia (hidroelé-

tricas). A partir da década de 1980, porém, a taxa de crescimento dos Estados interio-

res tem se mantido maior do que a dos Estados costeiros, embora com tendência de-

crescente como o país, possivelmente associado à expansão da fronteira agrícola pa-

ra Oeste e à industrialização de Estados populosos como Minas Gerais e São Paulo. 

 

 

Figura 2: Taxas geométricas de crescimento da população ao longo do século XX. (Fonte: 
IBGE, http://www.ibge.gov.br ) 

Necessitava-se, pois, de uma ferramenta mais precisa para caracterizar a população 

da zona costeira, a qual estaria potencialmente em risco face às mudanças climáticas. 

Por este motivo, adotou-se a divisão territorial do IBGE em Micro-regiões como unida-

de fundamental de escala espacial (em vez de Estado). Dentro de cada Micro-região, 

foram escolhidos aqueles municípios que possuíam orla marítima ou estuarina. 

Para estes municípios, foram contabilizados: a área territorial, a população (1990, 

2000 e 2007), o PIB em 2007, o PIB per capita, o número total de leitos oferecidos, a 

receita municipal e o índice de Gini. Com a ferramenta de SIG dos Mapas Interativos 

disponível na página do IBGE, foi calculada a extensão da linha de costa de cada Mi-

cro-região, considerando o contorno de reentrâncias e ilhas mais importantes. Ao se 

aprofundar a análise, investigando a população nos municípios que se defrontam com 

http://www.ibge.gov.br/
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o mar ou situados em ambientes estuarinos, descobriu-se um quadro bem mais rico, 

conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3: Relação entre a população nos municípios costeiros e a população do Estado (ou do 
país). 

Em primeiro lugar, ao se analisar a Figura 3, verifica-se que os Estados podem ser 

diferenciados em três categorias: aqueles cuja população concentra-se majoritaria-

mente na zona costeira (RJ e AP), aqueles cuja população dos municípios costeiros 

situa-se na faixa de 20 a 50% e, finalmente, aqueles cuja população residente nos 

municípios costeiros é inferior a 10% da população do Estado (PI, PR, SP). A catego-

ria com proporção superior a 60% reúne duas situações curiosas. O Estado do Ama-

pá, com baixa densidade populacional, tem sua população concentrada próximo ao 

estuário do rio Amazonas. Já no Estado do Rio de Janeiro, a população distribui-se ao 

longo da extensa planície costeira, intercortada por baías e lagunas, pólo atrator de 

turismo e de atividades portuárias, enquanto que o interior possui relevo de serras, 

com declives acentuados, vales estreitos, solo empobrecido, enfim, condições impró-

prias a diversas atividades. A categoria com população inferior a 10% reúne os dois 

estados com menor extensão costeira e grande extensão territorial interior (Paraná e 

Piauí) e o Estado de São Paulo, o mais populoso do país. Paradoxalmente, apesar de 

contar com o maior porto brasileiro, São Paulo possui uma planície costeira relativa-

mente estreita, limitada pela Serra do Mar, com extensa faixa de proteção ambiental. 

Porém, por razões históricas, a população fixou-se ao longo das bacias hidrográficas 
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dos rios Tietê e Paranapanema, que fluem de Leste para Oeste. Os Estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e Paraíba apresentam uma porcentagem da população 

na faixa de 20 a 30%, condizente com uma distribuição mais homogênea de regiões 

interiores ou mais afastadas da costa. Os demais Estados da Região Nordeste que 

apresentam proporções na faixa de 30 a 50%, são exemplo de situação imposta por 

condições climáticas que impedem a ocupação do interior, forçando a população a se 

deslocar para áreas costeiras ou mais úmidas. No caso do Estado do Espírito Santo, 

historicamente a população fixou-se ao longo do litoral, o que é reforçado pela presen-

ça de muitos portos e pela atração turística do litoral. Finalmente, verifica-se que, 

comparando a população dos municípios costeiros com a do Brasil, esta proporção 

tem se mantido estável, em torno de 20%. Em termos práticos, isto representa que há 

tantas pessoas vivendo na Zona Costeira – e, portanto, potencialmente afetadas pelas 

mudanças de nível do mar e outras variáveis oceânicas ainda incertas – quantas a-

quelas vivendo em Estados interiores, que seriam afetadas por efeitos climáticos que, 

no momento, são bem quantificáveis pelos modelos globais – precipitação , temperatu-

ra, condições meteorológicas em geral.  

Na mesma Figura 3, percebe-se que alguns Estados possuem uma população estabi-

lizada na zona costeira (PA, PI, SE, RJ, SP, PR e RS), enquanto que os demais apre-

sentam uma tendência, de leve a média, de aumento percentual da população, à ex-

ceção do Amapá onde a população dos municípios costeiros tende a diminuir (interio-

rização). É importante observar que, ao se considerar o país como um todo, a própria 

população dos municípios costeiros tende a se manter estável, em torno de 20%. Este 

valor é bem inferior ao esperado para um país cuja auto-imagem é a de “possuir a 

população concentrada na zona costeira”. Resultado semelhante já havia sido identifi-

cado por Muehe e Neves (1995) e caracterizado pelo IBGE (2008). 

Escolhendo-se agora os Estados costeiros e os respectivos Municípios que compõem 

a zona costeira, investiga-se a taxa de crescimento da população da zona costeira em 

comparação com a do Estado, nos períodos 1991-2000 e 2000-2007. Observa-se um 

padrão bem mais diversificado, embora ocorra igualmente uma diminuição da taxa de 

crescimento no período 2000-2007 em relação ao período 1991-2000 (Figura 4).  
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Figura 4: Taxa de crescimento geométrico para os Estados costeiros, para os Municípios 
costeiros e para o Brasil. (Fonte: IBGE, http://www.ibge.gov.br ). 

Na Região Norte, as taxas de crescimento populacional da zona costeira acompanham 

a tendência do resto dos Estados, com ligeira redução. Nos Estados do Nordeste, à 

exceção do Piauí, a taxa de crescimento nos municípios costeiros no período 2000-

2007 foi maior do que a taxa estadual; no caso da Bahia, de Alagoas e da Paraíba, 

significativamente maior, mantendo uma tendência já observada no período 1991-

2000. No caso da Região Sudeste, a taxa de crescimento nos municípios costeiros 

superou a dos Estados de São Paulo e do Espírito Santo, enquanto que no Estado do 

Rio de Janeiro não houve diferença significativa entre os valores do Estado e dos mu-

nicípios costeiros, o que é esperável posto que 70% da população do Estado reside 

nos municípios costeiros. Na Região Sul, a zona costeira do Estado do Paraná mos-

trou uma taxa de crescimento bem inferior àquela observada no Estado, uma tendên-

cia bem diferente daquela observada no período 1991-2000. Em Santa Catarina, a 

taxa de crescimento da zona costeira mostrou-se significativamente maior do que a do 

resto do Estado. No Estado do Rio Grande do Sul, a taxa de crescimento populacional 

na zona costeira acompanhou a tendência observada em todo o Estado.  

Em resumo, pode-se observar então que o padrão de crescimento populacional da 

Zona Costeira é bastante diferenciado, sendo que, do Ceará ao Espírito Santo e em 

Santa Catarina, a taxa de crescimento foi superior à dos Estados. São regiões onde as 

atividades costeiras se intensificaram nas últimas décadas, alavancadas pela presen-

ça do turismo, de portos, da extração mineral e da aquicultura. 

http://www.ibge.gov.br/
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A seguir será investigada a população ao longo das Micro-regiões utilizando como 

referência o parâmetro “população por km de linha da costa” (PLC). Este parâmetro foi 

escolhido como indicador da concentração populacional e das potenciais vulnerabili-

dades, pois, quanto maior for a população, mais diversificados serão os usos da linha 

de costa. Por outro lado, quaisquer que sejam as medidas de proteção a serem adota-

das, elas serão avaliadas comparativamente em função de seu custo por extensão de 

linha de costa protegida. Consequentemente, quanto maior o valor de PLC, maior será 

a capacidade do(s) município(s) em arcar com os custos da proteção e, possivelmen-

te, mais equitativa será a distribuição deste ônus. Ao contrário, se um determinado 

trecho de costa possuir um valor de PLC inferior a 1.000 hab/kmLC, isto significa que 

os processos erosivos ou de alteração morfológica ocorrem em região virtualmente 

desabitada, onde o monitoramento pode ser mais difícil, mas em compensação pode 

servir como área de controle para outras regiões mais densamente povoadas. Da Fi-

gura 5 à Figura 9 apresentam-se os valores do parâmetro PLC para as diversas Micro-

regiões costeiras. Para facilitar a análise, os resultados foram agrupados por Grande 

Região e, no caso do Nordeste, foram considerados dois segmentos que apresentam 

características geomorfológicas bem distintas: da fronteira dos Estados do Pará com o 

Maranhão até o cabo Calcanhar, no rio Grande do Norte, e deste cabo até a fronteira 

dos Estados da Bahia com o Espírito Santo. Como se esperava, as maiores concen-

trações encontram-se junto às regiões metropolitanas das capitais estaduais. Seria 

interessante identificar as segundas maiores concentrações populacionais (PLC). Na 

Região Norte, as Micro-regiões Cameta, no interior do delta do rio Amazonas, e Bra-

gantina, na costa atlântica do Pará, destacam-se como os maiores valores de PLC, 

respectivamente, 986 e 807 hab/kmLC. Na parte setentrional do litoral Nordestino, os 

dois maiores valores de PLC são encontrados nas Micro-regiões Fortaleza e Aglome-

rado Urbano de São Luís, seguidos por Mossoró e Litoral Piauiense, respectivamente, 

5.192 e 2.986 hab/kmLC. Na parte meridional do litoral Nordestino, destaca-se a Regi-

ão Metropolitana de Recife, onde o valor de PLC atinge 63.500 hab/kmLC, o maior do 

Brasil, seguido das Micro-regiões de Natal, Salvador, João Pessoa, Maceió e Aracaju, 

todas acima de 10.000 hab/kmLC. Logo a seguir, abaixo das capitais, as Micro-regiões 

de Suape e Mata Setentrional Pernambucana apresentam valores de PLC respectiva-

mente iguais a 4.578 e 4.155 hab/kmLC, o que assegura a relevância para o Estado 

de Pernambuco dos estudos sobre impactos das mudanças climáticas relacionadas a 

fenômenos oceânicos e zona costeira. Na Região Sudeste, após Rio de Janeiro e Vitó-

ria, as Micro-regiões de Santos destaca-se com PLC igual a 14.149 hab/kmLC, segui-

do por Campos de Goytacazes com um valor de PLC igual a 4.803 hab/kmLC. Na Re-
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gião Sul, após Porto Alegre (10.831 hab/kmLC), as Micro-regiões Pelotas e Criciúma 

apresentam os maiores valores de PLC, respectivamente, 4.382 e 4.053 hab/kmLC; 

Itajaí ocupa a quarta posição, com 3.312 hab/kmLC. 

A zona costeira foi então classificada em quatro faixas, em função dos valores de PLC: 

inferior a 1.000 hab/kmLC (áreas desabitadas), com valores de 1.000 a 5.000 

hab/kmLC (pequenas cidades, ocupação média-baixa), com valores intermediários de 

5.000 a 10.000 hab/kmLC (cidades de tamanho médio, ocupação média-alta) e acima 

de 10.000 hab/kmLC (cidades grandes e mega-cidades). A Tabela 2 mostra a exten-

são da linha de costa com valores de PLC dentro dessas quatro categorias. Atualmen-

te, 57% da zona costeira do país ainda é pouco povoada, o que corresponde a apro-

ximadamente 7.000 km de linha de costa. Comparando-se os valores atuais com os de 

1991 (quando 64% da linha de costa possuía PLC inferior a 1.000 hab/kmLC), verifica-

se que houve uma importante mudança na distribuição relativa entre as categorias. A 

maior variação em relação a 1991 ocorreu na categoria PLC superior a 10.000 

hab/kmLC, com um aumento de 41% da extensão da linha de costa dentro desta cate-

goria, enquanto que a extensão das partes mais desabitadas sofreu uma redução de 

11%. 

Tabela 2: Extensão de linha de costa por classe de PLC (hab/km de linha de costa) 

 

Extensão de linha de costa de micro-regiões costeiras (km) 

Hab/kmLC 1991 1996 2000 2007 

< 1.000 8.019 7.964 7.772 7.105 

1.000-5.000 2.827 2.883 3.075 3.689 

5.000-10.000 766 698 453 505 

> 10.000 765 832 1.077 1.077 

Total 12.376 12.376 12.376 12.376 
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Figura 5: População por extensão de linha de costa para a Região Norte. Valores indicados 
para cada Micro-região. (leitura dos valores no eixo vertical: ■ à esquerda; ♦ à direita) 

 

 

Figura 6: População por extensão de linha de costa para a Região Nordeste, do rio Gurupi ao 
cabo Calcanhar. Valores indicados para cada Micro-região. (leitura dos valores no 
eixo vertical: ■ à esquerda; ♦ à direita) 
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Figura 7: População por extensão de linha de costa para a Região Nordeste, do cabo 
Calcanhar à divisa entre Bahia e Espírito Santo. Valores indicados para cada Micro-
região. (leitura dos valores no eixo vertical: ■ à esquerda; ♦ à direita) 

 

 

Figura 8: População por extensão de linha de costa para a Região Sudeste. Valores indicados 
para cada Micro-região. (leitura dos valores no eixo vertical: ■ à esquerda; ♦ à direita) 
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Figura 9: População por extensão de linha de costa para a Região Sul. Valores indicados para 
cada Micro-região. (leitura dos valores no eixo vertical: ■ à esquerda; ♦ à direita) 

 

2.1.2 População e geração de riqueza 

A avaliação das vulnerabilidades da zona costeira não inclui apenas a quantificação da 

população que potencialmente estaria em risco, mas também a identificação das ativi-

dades econômicas que seriam afetadas.  

Em um primeiro estágio, procurou-se verificar qual a importância da zona costeira para 

a geração de riquezas no Estado e, para tal fim, comparou-se o PIB das Micro-regiões 

costeiras com a dos respectivos Estados (para o ano de 2006). O resultado mostrado 

na Figura 10 é ilustrativo de um cenário bem diversificado da zona costeira brasileira 

especialmente quando contrastado com a porcentagem da população aí residente.  

Em Estados como Piauí, São Paulo e Paraná, cuja população residente na zona cos-

teira é inferior a 10% da população estadual, a porcentagem do PIB da zona costeira é 

equivalente à porcentagem da população. Situação semelhante ocorre nos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde as porcentagens de participação da popu-

lação e do PIB se equivalem, na faixa de 20 a 30%. No caso do Amapá, também exis-

te tal equivalência, porém num patamar de 80 a 90%, o que significa que, na hipótese 

das atividades econômicas forem extremamente vulneráveis às mudanças climáticas, 
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toda a economia do Estado estarão comprometidas. Para os demais Estados (MA, CE, 

RN, PB, PE, AL, BA, ES, RJ e em menor escala PA e SE), a zona costeira possui uma 

participação percentual no PIB maior do que a participação populacional.  

 

 

Figura 10: Porcentagem da população e do PIB dos municípios costeiros em relação aos 
Estados a que pertencem – evolução 1991-2007. (Fonte: IBGE, www.ibge.gov.br) 

Em conclusão, a avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas das atividades 

econômicas em oito Estados (AP, CE, RN. PE, AL, BA, ES e RJ) deve ser efetuada 

com muito cuidado, pois elas representam mais de 50% do PIB estadual. 

Isto motivou a investigação do PIB das diversas Micro-regiões em cada Estado. Pode-

se assim identificar quais atividades econômicas estão em jogo e avaliar suas vulne-

rabilidades às mudanças climáticas. 

Em todas as Micro-regiões onde o PIB destacava-se, excetuando as capitais, consta-

tou-se que havia, em algum Município, portos e terminais, indústria de petróleo ou ati-

vidades de aquicultura instaladas. Curiosamente, porém, estes Municípios não se des-

tacavam em termos de PIB per capita conforme será discutido adiante. Escolheu-se, 

portanto, o PIB por extensão de linha de costa (PIB/kmLC) como parâmetro de compa-

ração entre as diversas Micro-regiões, em contraste com a representatividade do seu 

http://www.ibge.gov.br/
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PIB (Municípios costeiros apenas) em relação ao do Estado. Da Figura 11 à Figura 15 

mostram-se os resultados. 

 

Figura 11: Região Norte – PIB por km de linha de costa e porcentagem do PIB da Micro-região 
em relação ao Estado. (Leitura das ordenadas: barras à direita, ♦ à esquerda.) 

De maneira geral, identificaram-se quatro níveis de PIB/kmLC (até R$1.000,00, de 

R$1.000,00 a R$10.000,00, de R$10.000,00 a R$100.000,00 e acima de 

R$100.000,00 por km de linha de costa). Na Região Norte (Figura 11), apenas as capi-

tais, Belém e Macapá, atingem o terceiro nível, e as Micro-regiões continentais oceâ-

nicas destacam-se em relação àquelas situadas no interior do delta ou nas ilhas. Na 

porção setentrional da Região Nordeste (Figura 12), apenas a Micro-região de Fortale-

za atinge o nível mais alto de PIB/kmLC; no terceiro nível destacam-se São Luiz (MA), 

o Litoral Piauíense (PI) e Mossoró (RN), áreas de muito interesse pois aí se situam, 

respectivamente, o complexo portuário de Itaqui e Ponta da Madeira, o delta do Para-

naíba e a exploração de sal e petróleo. Na porção meridional da Região Nordeste 

(Figura 13)´, em relação à porção setentrional, existe o nível mais elevado de produ-

ção de riquezas por extensão de linha de costa. De fato, no quarto nível, situam-se as 

capitais Natal, João Pessoa, Recife, e a Micro-região de Suape, o que é explicável 

pela presença do porto, enquanto sete Micro-regiões situam-se no terceiro nível e ne-

nhuma no primeiro nível. 
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Figura 12: Região Nordeste (1) – PIB por km de linha de costa e porcentagem do PIB da Micro-
região em relação ao Estado. (Leitura das ordenadas: barras à direita, ♦ à esquerda.) 

 

 

Figura 13: Região Nordeste (2) – PIB por km de linha de costa e porcentagem do PIB da Micro-
região em relação ao Estado. (Leitura das ordenadas: barras à direita, ♦ à esquerda.) 
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Figura 14: Região Sudeste – PIB por km de linha de costa e porcentagem do PIB da Micro-
região em relação ao Estado. (Leitura das ordenadas: barras à direita, ♦ à esquerda.) 

 

 

Figura 15: Região Sul – PIB por km de linha de costa e porcentagem do PIB da Micro-região 
em relação ao Estado. (Leitura das ordenadas: barras à direita, ♦ à esquerda.) 
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A Região Sudeste é aquela que apresenta a maior taxa de PIB por km de linha de cos-

ta no Brasil (Figura 14), destacando-se o Estado do Rio de Janeiro, onde quatro de 

suas seis Micro-regiões atingem o quarto nível de PIB/kmLC. As Micro-regiões onde 

existem portos (Linhares, Santos) ou atividades relacionadas à indústria do petróleo 

(Macaé, Campos dos Goytacazes). Na Região Sul (Figura 15), o Estado de Santa Ca-

tarina é aquele que apresenta a distribuição mais uniforme de PIB/kmLC, enquanto 

que no Estado de Rio Grande do Sul, as Micro-regiões de Porto Alegre, Pelotas e Lito-

ral Lagunar (Rio Grande) são as que apresentam os maiores valores.  

Foram incluídos no presente estudo 342 Municípios como integrantes da zona costei-

ra, de um total de 5.564 Municípios. Analisando os maiores e os menores valores de 

PIB per capita municipais (Figura 16), verificou-se que apenas 22 Municípios entre os 

100 maiores PIB per capita situavam-se na zona costeira, embora, entre os 100 meno-

res PIB per capita, 12 situavam-se na zona costeira. Mesmo que se escolham os 500 

maiores ou menores valores de PIB per capita, apenas 45 ou 50 Municípios, respecti-

vamente, situam-se na zona costeira. Portanto, não se pode caracterizar que a produ-

ção de riquezas no Brasil esteja associada à posição geográfica junto ao mar. Anali-

sando-se a Tabela 3, onde estão listados os 50 maiores valores de PIB per capita do 

Brasil, verifica-se que 14 Municípios costeiros encontram-se incluídos, sendo que os 

maiores valores estaduais ocorrem para Bahia (2), Rio de Janeiro (5), Santa Catarina 

(1), Pernambuco (1), Espírito Santo (2), São Paulo (1), Rio Grande do Norte (1) e Pará 

(1). Apenas uma capital aparece nesta listagem, Vitória, enquanto que a associação 

com o setor econômico do petróleo é evidente, bem como atividades portuárias. Ora, 

se por um lado esta análise revela a capacidade de geração de riquezas de alguns 

setores econômicos, por outro lado sinaliza também que a análise de vulnerabilidade 

destes setores deve ser feita com bastante cuidado. 
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Figura 16: Número de municípios costeiros dentre aqueles de maior e menor valores de PIB 
per capita. 
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Tabela 3. Relação dos 50 maiores valores de PIB/capita do Brasil (2006) e posição dentro de 
cada Estado, com municípios costeiros indicados em vermelho. 

Ordem 
UF Município PIB/capita 

Ordem 
UF Município PIB/capita 

País Est. País Est. 

1 1 MG Araporã 261004,62 26 11 SP Pradópolis 64110,97 

2 1 BA 
S. Francisco do 

Conde 
217149,86 27 3 MT Sapezal 62599,05 

3 1 RS Triunfo 180420,34 28 1 PE Ipojuca 61958,97 

4 1 RJ Quissamã 147311,87 29 12 SP Cordeirópolis 60554,23 

5 1 SP Louveira 138424,36 30 13 SP Ouroeste 60061,09 

6 2 SP Gavião Peixoto 129194,75 31 1 ES Anchieta 59439,22 

7 2 RJ Porto Real 119799,75 32 4 MT Alto Araguaia 58999,48 

8 3 RJ Rio das Ostras 117531,62 33 1 GO São Simão 58952,31 

9 2 MG Confins 111398,92 34 6 MG Indianópolis 55749,88 

10 3 MG Fronteira 106657,74 35 14 SP São Sebastião 54491,16 

11 3 SP Alumínio 105242,71 36 4 RJ 
Campos dos Goy-

tacazes 
53796,88 

12 4 SP Paulínia 104728,02 37 5 RJ Casimiro de Abreu 53731,41 

13 5 SP Barueri 95965,95 38 5 MT 
Santa Rita do Trive-

lato 
52984,25 

14 1 MT Campos de Júlio 81576,65 39 7 MG Nova Ponte 52631,77 

15 2 RS Garruchos 81187,49 40 8 MG Planura 51572,84 

16 6 SP Ariranha 76752,31 41 2 ES Vitória 51377,02 

17 1 SC 
S. Francisco do 

Sul 
76247,86 42 1 RN Guamaré 50524,16 

18 2 MT Alto Taquari 75921,74 43 1 PA Canaã dos Carajás 50488,09 

19 1 PR Araucária 71317,26 44 15 SP Estrela d'Oeste 50449,70 

20 7 SP Jambeiro 70553,64 45 6 RJ 
Armação de Bú-

zios 
49539,37 

21 8 SP São Caetano do Sul 70367,14 46 6 MT 
Santo Antônio do 

Leste 
49440,68 

22 4 MG São José da Barra 69159,57 47 7 MT Ipiranga do Norte 48476,63 

23 9 SP Buritizal 68776,36 48 2 BA Camaçari 48362,11 

24 10 SP Jaguariúna 66651,35 49 16 SP Motuca 47653,27 

25 5 MG 
São João Batista do 

Glória 
66471,34 50 2 PA Barcarena 46851,43 

Obs: Municípios costeiros indicados em vermelho. 
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2.1.3 População e Oferta de Leitos Hospitalares 

A abordagem das questões de saúde tem se pautado na construção de cenários de 

mudanças climáticas para os quais se estabelecem padrões de vulnerabilidade com 

base em aspectos meteorológicos (especialmente temperatura e precipitação), socio-

econômicos (nível de educação, renda, tipo de moradia, acesso a saneamento, densi-

dade populacional, entre outros) e epidemiológicos (malária, dengue, leishmanioses 

tegumentar e visceral, cólera, leptospirose, e síndrome de hantavírus pulmonar) (Con-

falonieri, 2008). As evoluções dos biomas ou de ecossistemas influem no povoamento 

das regiões por diferentes vetores ou o estabelecimento de condições climáticas favo-

ráveis à proliferação de vetores ou de micro-organismos antes inexistentes. Há tam-

bém relatos na literatura de eventos extremos (furacões) que reintroduzem, no ambi-

ente de contato com o homem, determinados micro-organismos que permaneciam em 

formas latentes em nichos ecológicos isolados (por exemplo, no fundo de mares ra-

sos). Doenças que se acreditavam erradicadas podem assim retornar ou mesmo no-

vas doenças podem vir a se estabelecer em determinada região, eventualmente em 

forma epidêmica. 

Malgrin (2007) atribui pouca importância aos efeitos, sobre a saúde, da elevação do 

nível do mar, e tal visão é reforçada por Confalonieri (2008) ao afirmar que se trata de 

fenômeno muito lento. Sob o ponto de vista biológico ou microbiológico pode-se con-

tra-argumentar que a lenta e progressiva inundação de áreas mais baixas na zona 

costeira pode permitir a instalação e a adaptação de vetores, com a consequente infil-

tração de doenças e a dificuldade de erradicação; como exemplo, pode-se citar a a-

daptação de insetos e moluscos a águas salobras. Contudo, sob o ponto de vista do 

ambiente físico e seu inter-relacionamento com a saúde, é equivocado reduzir os im-

pactos das mudanças climáticas sobre as zonas costeiras exclusivamente à elevação 

termo-eustática do nível médio do mar. 

As mudanças climáticas podem, com alto nível de segurança, levar à ocorrência mais 

frequente de eventos extremos, tais como chuvas intensas, ventos fortes, estiagens 

prolongadas, com consequências potencialmente calamitosas – condições favoráveis 

à proliferação de várias doenças. Nestas situações, surge a necessidade da oferta de 

leitos para atendimento à população. Com base nas estatísticas do IBGE, quantificou-

se a oferta de leitos por Município e por Micro-Região costeira como parâmetro carac-

terizador da vulnerabilidade costeira.  
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A Figura 17 apresenta a porcentagem de leitos hospitalares disponíveis na Zona Cos-

teira em relação ao resto do Estado. Na Região Nordeste, especialmente nos Estados 

de Sergipe e Alagoas, a oferta de leitos na zona costeira atinge cifras na faixa de 40 a 

60% do número de leitos em todo o Estado e, especialmente nos Estados de Sergipe 

e Alagoas, evidencia-se claro desbalanceamento em relação à porcentagem de popu-

lação que vive na zona costeira. Um possível cenário que combinasse a redução de 

precipitação no semi-árido nordestino e chuvas mais intensas na região litorânea, com 

migração de população em direção à costa e fixação em áreas inundáveis, certamente 

colocaria à prova o próprio sistema de saúde pública. Já nas Regiões Norte, Sudeste e 

Sul, a oferta proporcional de leitos em cada Estado acompanha, a grosso modo, a 

porcentagem da população que vive na zona costeira. 

Tal observação motivou o passo seguinte: investigar a oferta de leitos pelos Municí-

pios costeiros de cada Micro-região, como indicador de vulnerabilidade social em caso 

de fenômenos extremos mais intensos ou mais frequentes na zona costeira. 

 

 

Figura 17: Porcentagem de leitos oferecidos nos Municípios costeiros em relação à oferta nos 
estados. 

O Ministério da Saúde (Portaria no, 1.101/GM de 2002) estabelece a oferta de 2,5 a 3 

leitos para cada mil habitantes. Esta cifra pode variar de região para região e vale no-

tar que a oferta vem decaindo desde 1992, refletindo mudanças de políticas de saúde, 
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ao mesmo tempo em que o número de postos de trabalho médico vem crescendo 

(Tabela 4). Justifica-se a adoção do número de leitos, em vez do número de postos de 

trabalho médico ou do número de estabelecimentos de saúde, como indicador da vul-

nerabilidade face às mudanças climáticas posto que, em condições de eventos extre-

mos (chuvas intensas, enchentes, ciclones de intensidade excepcional) ou mesmo de 

epidemias, existe a necessidade de prestação de atendimento médico. Como se ob-

servou em evento recente no Rio de Janeiro (epidemia de dengue), médicos foram 

deslocados de outros Estados para a prestação de serviços e a falta de estabeleci-

mentos de saúde foi contornada com a adaptação ou com a instalação de tendas mili-

tares de campanha. O item crítico, portanto, era a oferta de leitos e a população era 

atraída para os locais onde os serviços médicos fossem oferecidos. 

Tabela 4: Número de leitos e de postos de trabalho médico no Brasil. (Fonte: IBGE, 2008) 

ano leitos /1000 hab 
postos de trabalho 
médico / 1000 hab 

1992 3,6 2,0 
1999 2,9 2,5 
2002 2,7 2,6 
2006 2,4 2,9 

 

Da Figura 18 à Figura 22 apresenta-se a distribuição da oferta de leitos por 1.000 habi-

tantes para as diversas Micro-regiões costeiras. A Tabela 5 apresenta a extensão da 

linha de costa das diversas Micro-regiões em função da oferta de leitos por 1.000 habi-

tantes, considerando-se 4 categorias. É preocupante observar que, em apenas apro-

ximadamente 1/6 da extensão costeira do Brasil, encontra-se uma oferta de leitos 

condizente com a Portaria ministerial. 

Tabela 5: Extensão da linha de costa em função da categoria de oferta de leitos. 

Leitos / 1.000 habitantes Extensão de linha de costa (km) 

< 1,5 6.035 

1,5 - 2,5 4.060 

2,5 - 3,5 1.524 

> 3,5 757 

total 12.376 
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Figura 18: Oferta de leitos por 1000 habitantes – Região Norte. 

 

 

Figura 19: Oferta de leitos por 1000 habitantes – Região Nordeste (1). 
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Figura 20: Oferta de leitos por 1000 habitantes – Região Nordeste (2). 

 

 

Figura 21: Oferta de leitos por 1000 habitantes – Região Sudeste. 
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Figura 22: Oferta de leitos por 1000 habitantes – Região Sul. 
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2.2 A Orla Costeira: Características e Compartimentação 

O Brasil é dividido em cinco regiões geográficas as quais refletem distintas caracterís-

ticas geológicas,, climáticas e geoeconômicas. Quatro destas se limitam com o oceano 

Atlântico, mais especificamente as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, v. Figura 

23. 

 

Figura 23. Divisão Regional e política do Brasil 
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Com um litoral se estendendo entre latitudes equatoriais a subtropicais, a linha de cos-

ta vem sendo descrita como tendo comprimentos que variam, de acordo com o grau 

de detalhamento considerado, entre pouco mais de 6000 km a mais de 12.000 km. Um 

simples envoltório dos contornos costeiros resulta numa extensão de 5.800 km (Silvei-

ra, 1964). Considerando diferentes graus de endentação costeira esse comprimento 

aumenta para 7.400 km (Muehe & Neves, 1995), 7.734 km (Rondelli & Calliari, 1998) e 

9.200 km (Silveira, 1964). Documentos oficiais tendem a considerar um comprimento 

de cerca de 7.400 km (MMA, 1996). Somando o comprimento da linha de costa das 

microrregiões, conforme mapas disponibilizados pelo IBGE, foi obtido neste trabalho 

um comprimento de 12.736 km, incluído contorno das maiores ilhas, baías e lagunas. 

No entanto, qualquer que seja a diferença entre o menor e o maior comprimento medi-

do, a relação tende a ser sempre menor que 1:2. Isto indica claramente a baixa inden-

tação do litoral e consequentemente a baixa articulação entre amplos segmentos do 

litoral e o interior, tanto em termos de vias de comunicação quanto em termos de apor-

te sedimentar para a zona costeira. Para efeito de comparação as relações encontra-

das por Silveira (1964) são de 1:5,7 para o Brasil, 1:3,5 para a Europa e 1:4,9 para a 

América do Norte. 

O clima de ondas varia regionalmente em função da predominância ou não de ventos 

gerados pelo anticiclone semiestacionário do Atlântico Sul. Assim, conforme proposta 

apresentada em reunião da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), do 

sul do Brasil até o cabo Frio, predominam as frequentes modificações das condições 

de vento, associadas à passagem de frentes frias, e à constante presença de marulho 

(swell), gerado por tempestades nas altas latitudes do Atlântico Sul e dissociadas do 

vento local. Melo (1993) cita como exemplo de casos extremos, para o Rio de Janeiro, 

períodos de marulhos provenientes do quadrante sul de 10 a 16 s com alturas signifi-

cativas de 1 a 4 m. Do cabo Frio até Pernambuco, o vento, de origem mais local, varia 

menos que na costa Sudeste, soprando geralmente do quadrante leste (entre sudeste 

e nordeste) com maior persistência, porém com menor velocidade. O período é curto e 

a altura das ondas é menor que na região sul. O marulho proveniente do sul, tão co-

mum na costa Sul e Sudeste, é raro na costa Nordeste. Na Costa Norte, a oeste do 

cabo Calcanhar, o vento, ou seja, o alísio de sudeste é extremamente persistente, 

sendo o clima de ondas caracterizado por ondas de período curto provenientes de 

sudeste. Conforme ressaltado por Melo (1993), tudo se move de leste para oeste; ven-

to, correntes oceânicas, ondas e sedimentos. Entre os meses de janeiro a março, on-

das do tipo marulho, com períodos de até 18 s, provavelmente geradas por tempesta-
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des tropicais do hemisfério norte, são responsáveis pelas condições mais severas da 

ondulação na zona de surfe. Na costa do Amapá, a presença de uma plataforma con-

tinental larga e recoberta de lama exerce efeito significativo no sentido de atenuação 

das ondas. 

Uma das causas mais frequentes da erosão ou progradação costeira é a alteração no 

volume de sedimentos transportados pela deriva litorânea. Silvester (1968), numa ava-

liação em nível macrorregional e baseado em dados de clima de ondas, na orientação 

da linha de costa e em critérios geomorfológicos, inferiu, para o litoral brasileiro, as 

principais direções resultantes de transporte litorâneo. Para um observador, olhando 

da terra para o mar, este transporte é para a esquerda no litoral que vai do cabo Cal-

canhar, no Rio Grande do Norte ao Amapá e do Rio Grande do Sul a São Paulo, e do 

cabo Frio até o cabo de São Tomé no Estado do Rio de Janeiro. Ele é direcionado 

para a direita, no litoral de Alagoas até o cabo de São Tomé. Nos trechos ao sul do 

cabo Calcanhar talvez até a Paraíba e no Rio de Janeiro, entre o cabo Frio e a ilha da 

Marambaia, o transporte residual tenderia a zero. 

A amplitude da maré na maior parte do litoral brasileiro, do estado de Alagoas ao Rio 

Grande do Sul, apresenta amplitudes inferiores a 2 m, caracterizando-se como de mi-

cromaré. Amplitudes superiores a 4 m (macromaré) ocorrem no estado do Maranhão, 

em parte do Pará (Salinópolis) e no litoral ao sul do cabo Norte, no Amapá. O restante 

do litoral e alguns trechos do litoral da Bahia (interior da Baía de Todos os Santos) e 

Sergipe (Terminal Portuário) é do tipo mesomaré, com amplitudes entre 2 e 4 m. 

2.2.1 A Compartimentação do Litoral 

Estudos sobre a compartimentação do litoral foram feitos por vários autores, sendo o 

de mais ampla aceitação a divisão proposta por Silveira (1964) por considerar aspec-

tos geológicos, geomorfológicos, climáticos e oceanográficos. Outros trabalhos, mais 

recentes (Muehe, 1968, 2005, 2006; Muehe & Neves, 1995; Dominguez, 2006, 2007) 

coincidem em muitos aspectos com a classificação de Silveira, se diferenciando em 

função dos objetivos, do grau de detalhamento e aspectos ressaltados. 

A compartimentação aqui apresentada (Figura 24) se baseia nos trabalhos acima cita-

dos, buscando, porém direcionar a classificação segundo as feições geomorfológicas 

predominantes e vulnerabilidades associadas às potenciais mudanças climáticas e 

suas consequências como elevação do nível do mar e inundação. Descreve-se a se-

guir a costa brasileira subdividida nos seguintes compartimentos: 
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1 Embaiamento de marés do Amazonas 
i Litoral lamoso do Amapá 
ii Golfão amazônico 
iii Litoral das Reentrâncias 
iv Lençóis maranhenses 

2 Costa com deficiência sedimentar do Nordeste 
i Costa semi-árida 
ii Costa de falésias sedimentares 

3 Costa de falésias sedimentares e deltas dominados por ondas 
4 Costa de sistemas de dupla barreira – laguna 
5 Costa rochosa 
6 Costa arenosa de lagunas e barreiras múltiplas 

 

 

Figura 24. Compartimentação geomorfológica do litoral 

O Embaiamento de Marés do Amazonas é uma denominação dada por Dominguez 

(2007), para um setor da costa brasileira que se estende aproximadamente do Cabo 
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Orange, no Amapá, à desembocadura do rio Parnaíba no limite entre o Maranhão e o 

Piauí, abrangendo, pois o Amapá, o Pará, Maranhão e parte do Piauí. É caracterizado 

por uma ampla reentrância na linha de costa com cerca de 1000 km de extensão. Con-

forme caracterização apresentada por Dominguez (2007) as bacias sedimentares me-

so-paleozóicas do Amazonas e Parnaíba interceptam a zona costeira. A rede hidrográ-

fica que se desenvolveu associada a estas bacias drena mais da metade do território 

brasileiro e inclui o maior rio do mundo, o Amazonas. Este rio juntamente com o To-

cantins e o Parnaíba aportam para a zona costeira a maior carga de sedimentos de 

toda a América do Sul. As amplitudes das marés, de 3 a 6 m, são as mais altas do 

Brasil. Planícies arenosas são quase ausentes. Mesmo no delta dominado por ondas 

do Parnaíba, cordões litorâneos, tão comuns nos deltas da costa leste, não são visí-

veis. Em seu lugar aparecem dunas ativas e marcas de migração de dunas intercala-

das com amplos manguezais.  

A plataforma continental é extremamente larga, em grande parte recoberta por sedi-

mentos lamosos, fortemente influenciada pela descarga do Amazonas e, portanto, 

com significativo aporte de água doce. A ocorrência de manguezais, ao Sul do Equa-

dor, onde é menor o aporte de água doce do Amazonas, representa cerca de metade 

da ocorrência em área de manguezais no Brasil, chegando a 3/4 ao incluir o litoral do 

Amapá (Herz, 1991; Muehe & Garcez, 2005). A amplitude da maré chega a atingir 10 

m em algumas localidades de forma que correntes de maré assumem papel importan-

te. A elevada amplitude, associada a baixos gradientes dos canais fluviais, permite a 

penetração da maré a centenas de quilômetros rio acima, um fenômeno que se ampli-

ará no caso de uma elevação do nível da mar. Considerando a baixa ocupação da 

linha da orla costeira os fenômenos erosivos e de inundação se farão sentir de forma 

pontual nas áreas urbanizadas. 

Quatro compartimentos podem ser individualizados: 

 Litoral lamoso de Amapá 

 Golfão Amazônico 

 Litoral das Reentrâncias 

 Lençóis Maranhenses 

O setor da costa que se estende do delta do Parnaíba até a baía de Todos os Santos 

é denominado genericamente como Costa com deficiência sedimentar do Nordeste. 

Compreende parte do Estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Para-

íba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe até Salvador no estado da Bahia. É dividida em 

dois macro-compartimentos: a Costa Semi-Árida, a noroeste do cabo Calcanhar, e a 
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Costa Nordeste Oriental, ou das Barreiras, do cabo Calcanhar até a baía de Todos os 

Santos. A denominação “barreiras” se refere aos depósitos terciários, em forma de 

tabuleiros, do Grupo Barreiras, que terminam no litoral em forma de falésias abruptas 

precedidas por praias estreitas, quando não submetidas ao processo erosivo. O litoral 

entre o Maranhão e a desembocadura do rio São Francisco, limite entre os estados de 

Alagoas e Sergipe, devido sua deficiência na disponibilidade de sedimentos, foi deno-

minada de costa faminta por Dominguez (2004, 2007). 

2.2.1.1 Litoral Lamoso do Amapá 

A elevada carga de sedimentos em suspensão trazidos pelo Amazonas é transportada 

em direção ao litoral do Amapá e da Guiana, além de formar espessos depósitos de 

lama na plataforma continental. Apesar desta disponibilidade de sedimentos, trechos 

significativos do litoral se apresentam sob erosão acelerada (Figura 25), ao passo que 

outros, em parte devido ao aporte localizado de sedimentos fluviais da rede hidrográfi-

ca local, apresentam progradação (Dias et al. 1992; Nittrouer et al., 1996). A elevada 

velocidade de fluxo das correntes de maré, dirigidas predominantemente no sentido 

perpendicular à linha de costa, parecem ser os principais responsáveis pela erosão 

costeira (Nittrouer et al., 1996). Sua influência se faz sentir com especial intensidade 

nos baixos cursos fluviais, onde a penetração da maré gera o efeito da pororoca, como 

ocorre nos estuários dos rios Araguari e Flechal, e exerce significativa influência sobre 

a navegação costeira, fortemente dependente das fases de maré (Mendes, 1993). 
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Figura 25. Destruição de manguezal ao longo da costa do Amapá (Foto G.T.M. Dias) 

Tratando-se de um litoral praticamente desocupado, os impactos se limitam a modifi-

cações da linha de costa sem maiores consequências sócio-econômicas, com exce-

ção da área urbanizada do litoral estuarino, principalmente na orla da cidade de Maca-

pá, como resultado de processos naturais e obras de engenharia (Torres et al. 2006). 

2.2.1.2 Golfão Amazônico 

A foz do Amazonas é formada pelos estuários do Amazonas e do Pará - Tocantins, 

separados pela ilha de Marajó. Inúmeras ilhas se localizam entre esta ilha e o litoral do 

Amapá e imbricados canais (os furos e igarapés) caracterizam toda a faixa a oeste da 

ilha de Marajó e área continental adjacente. A plataforma continental é muito ampla, 

sendo a largura da plataforma continental interna da ordem de 160 km. 

O rio Amazonas se caracteriza pelo enorme volume de descarga e pela variabilidade 

sazonal deste volume, refletindo o período de chuvas e o degelo na cordilheira dos 

Andes. Quanto ao volume, cerca de 200.000 m3/s, algo em torno de 18 a 20% da des-

carga total de rios em todo o mundo, tem significativa influência sobre as propriedades 

físico-químicas dos ecossistemas marinhos (Diégues, 1972). Quanto à variabilidade do 

volume de descarga, a mesma exerce efeitos em termos de erosão das margens e 

provoca a inundação de extensas áreas. Diégues (1972) relata, para este século XX, a 
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ocorrência de dezesseis enchentes com cotas entre 28 m e pouco mais de 29 m acima 

do nível do mar, sendo que a maior, ocorrida em 1953, atingiu a altura de 29,69 m. 

A ilha de Marajó, junto com outras ilhas aluviais do estuário, apresenta relevo plano e 

muito baixo. Franzinelli (1990) descreve o litoral norte da ilha de Marajó como plano, 

apenas interrompido por cordões litorâneos localizados junto à linha de costa ou um 

pouco para o interior, com alturas máximas de 4 m, em cuja retaguarda se estende a 

planície pantanosa da ilha. Inúmeros paleocanais testemunham a evolução da planície 

flúvio-lacustre e indicam, na margem leste do lago Arari, uma paleo-drenagem dirigida 

para o oceano, sendo esse lago apenas o remanescente de um lago de muito maior 

expressão (Vital & Faria Jr., 1990). 

A onda de maré penetra profundamente nos estuários chegando, em maré de sizígia, 

a gerar correntes de pouco mais de 200 cm/s no rio Guamá, em Belém (Pinheiro, 

1988). A morfologia do fundo é caracterizada por bancos, alto-fundos, dunas hidráuli-

cas e canais. Uma comparação da batimetria, desde os primeiros dados de 1843 e 

após a construção do porto em 1906, com dados mais recentes da década de 80, indi-

ca o desaparecimento de canais outrora longos e profundos e o aparecimento de zo-

nas de acumulação sedimentar (Silveira & Faria Jr., 1990). 

O desenvolvimento de manguezais é reduzido devido à forte influência da água doce 

do rio Amazonas (Schaeffer-Novelli et al., 1990). 

Os efeitos de uma elevação do nível do mar se farão sentir no incremento da erosão 

costeira e inundação com consequências mais significativas na ilha de Marajó. Pro-

cessos erosivos foram relatados por El-Robrini et al. (2006) em segmentos do litoral 

leste da ilha, nos municípios de Salvaterra e Soure. Se, porém, forem consideradas as 

mudanças climáticas, em sentido mais amplo, não poderão ser ignoradas as variações 

do regime fluvial e do aporte sedimentar em decorrência de mudanças de precipitação 

e de cobertura vegetal na bacia Amazônica, e da contribuição do degelo nos Andes. 

Neste aspecto, questões morfológicas, físico-químicas ambientais e de biodiversidade 

estariam diretamente relacionadas às mudanças hídricas. 

2.2.1.3 Litoral das Reentrâncias 

Esta macro-unidade, que se estende da baía de Marajó ao golfão Maranhense, com-

preendendo parte do estado do Pará e parte do Maranhão, é caracterizada por um 

clima quente, com temperaturas médias mensais em torno de 25 ºC, com estação se-

ca bem marcada na primavera. O período de maior pluviosidade (média mensal 440 
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mm), com chuvas torrenciais, ocorre em março, portanto no fim do verão (Góes Filho 

et al., 1973). O vento predominante é de leste, com exceção do verão, quando predo-

mina o nordeste (DHN, 1993). 

Ao contrário do litoral do Amapá, o aporte de sedimentos do Amazonas não foi sufici-

ente para criar um litoral retilíneo, apesar da ocorrência de uma progradação lamosa, 

digitiforme, que ressalta a irregularidade desta linha de costa. O aspecto é de um lito-

ral afogado pela transgressão marinha, caracterizado por uma sucessão de pequenos 

estuários e acumulações sedimentares que, em conjunto, dão um aspecto de rias, 

razão da denominação de “reentrâncias” dadas no Maranhão. Muitas dessas reentrân-

cias resultaram da progradação de depósitos lamosos, formando feições alongadas de 

orientação mais ou menos perpendicular à costa. A ausência nítida de interflúvios, e a 

própria evolução dessas pontas lamosas, levaram Barbosa & Pinto (1973) a chamar 

atenção sobre a inadequação do termo ria, para a maior parte das feições com este 

aspecto. O menor aporte de sedimentos finos se traduz na cobertura sedimentar da 

plataforma continental interna que é predominantemente de areia quartzosa média a 

fina (Kowsmann & Costa, 1979). 

Palma (1979) descreve a ocorrência de acumulações arenosas, alongadas, perpendi-

culares à costa, e paralelas às correntes de maré, entre os vales dos rios Pará e Turi-

açu. A partir do Turiaçu as feições se apresentam bem desenvolvidas, tendo sido iden-

tificados dezenove grandes bancos formando o campo de bancos de Cururupu, a oes-

te, e a região do golfão, entre os vales do Cumã e de São Marcos, a leste. A evolução 

destes bancos, especialmente as do golfão, parece ser típica à encontrada num litoral 

estuarino em retrogradação, que deixa, na plataforma, depósitos residuais na forma de 

altos topográficos. Freire (1979) ressalta, para a área dos bancos do Cururupu, a im-

portância das correntes de maré de direção nordeste-sudoeste, cuja velocidade, de 25 

a 93 cm/s em superfície e 34 a 94 cm/s junto ao fundo, tem capacidade para transpor-

tar sedimentos de até 10 mm de diâmetro. 

2.2.1.4 Litoral dos Lençóis Maranhenses 

Este compartimento se estende do litoral a leste do golfão Maranhense até o delta do 

Parnaíba e engloba os extensos e mais notáveis campos de dunas do Parque Nacio-

nal dos Lençóis Maranhense e dos Pequenos Lençóis, mostrado na Figura 26. O signi-

ficativo aporte de sedimentos do Parnaíba e seu transporte para oeste, associado a 

uma plataforma continental interna rasa com ampla exposição na baixa-mar e orienta-

ção da costa perpendicular à direção dos ventos, favoreceram a remoção eólica dos 
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sedimentos da zona submarina para o interior e sua incorporação nos campos de du-

nas costeiros. O delta do Parnaíba, resultante da sedimentação predominantemente 

arenosa do último rio perene a preceder os espaços dominados por caatingas extensi-

vas e drenagens intermitentes sazonárias (Ab’Saber 2000), se reparte em um conjunto 

de braços e ilhas, com praias, dunas, lagoas, manguezais com enorme potencial para 

o ecoturismo. A grande mobilização eólica e hidrodinâmica de sedimentos, faz com 

que em alguns trechos os manguezais sejam afogados pelas dunas e posteriormente 

a areia é retirada por ação de ondas e correntes, desencobrindo os restos das raízes 

dos manguezais, como mostrado na Figura 27. 

 

Figura 26. Campo de dunas dos Lençóis Maranhenses. 
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Figura 27: Delta do Parnaíba: resquícios de manguezais na orla oceânica da Ilha do Caju 
(Foto: C.F. Neves, fevereiro 2005). 
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2.2.1.5 Costa Semiárida 

O litoral é dominado pelas falésias do grupo Barreiras (Figura 28) e por numerosos 

campos de dunas (Figura 29), alimentados pelos sedimentos oriundos da plataforma 

continental interna. Feições morfológicas destacadas são representadas pelo enorme 

campo de dunas dos Lençóis Maranhenses, na extremidade oeste do macro-

compartimento, e pelo delta do rio Parnaíba. As planícies costeiras são estreitas, qua-

se inexistentes, devido à presença dos tabuleiros terciários do Grupo Barreiras. Areni-

tos de praia (beach rocks) ocorrem próximos ao litoral, funcionando como quebra-

mares naturais. O desenvolvimento de manguezais é limitado às desembocaduras 

fluviais devido à reduzida precipitação e elevada salinidade (Schaeffer-Novelli et al., 

1990). 

O clima da região, segundo Lins (1978 in Bittencourt et al., 1990) é quente com chuvas 

de verão e outono totalizando 1.000 a 1.250 mm anuais, associadas ao deslocamento 

sazonal da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). O resto do ano fica praticamen-

te sem chuva (Rebouças & Marinho, 1972 apud Bittencourt et al., 1990). Predominam 

os ventos alísios de nordeste e leste e ondas de direção leste e nordeste. 

Um exemplo da interação entre clima, disponibilidade de sedimentos e formação de 

campos de dunas é apresentado por Bittencourt et al. (1990), para a praia da Atalaia, 

no Piauí. Ali, o suprimento de sedimentos para o campo de dunas, a partir da praia, 

está totalmente condicionado às variações sazonais na precipitação atmosférica. Um 

bloqueio do deslocamento da ZCIT para o sul, durante o verão e outono, resulta em 

significativo decréscimo da precipitação e concomitante aumento do transporte de se-

dimentos da praia para o campo de dunas, favorecendo a expansão do mesmo. 

No litoral de Fortaleza, a direção dos ventos é predominantemente de sudeste e nor-

deste, com velocidades da ordem de 5 m/s. O regime de ondas apresenta classes de 

maior ocorrência nos períodos de 5 a 6 segundos, alturas de 1,0 a 1,1 m e direções de 

proveniência de 75o e 105o (Pitombeira, 1995). Castro e Coutinho (1995) enfatizam o 

efeito de ondulações longínquas, de longo período (11 a 13 s), de direção norte-

nordeste, provenientes do hemisfério norte. Estas ondas, cujo período de recorrência é 

muito baixo, apresentam, entretanto, elevado poder de erosão. 
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Figura 28. Falésia em Canoa Quebrada (CE). 

 

Figura 29. Duna parabólica em Jericoacoara. 
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Segundo Bandeira (1993), o transporte litorâneo é orientado para oeste, em decorrên-

cia da direção do vento e das ondas, o que também se traduz na direção dos pontais. 

A interrupção deste fluxo de sedimentos, por obras de engenharia, estimado em torno 

de 600.000 m3/ano para a área de Fortaleza, (Valentini & Rosman, 1992), tem como 

resposta um significativo desequilíbrio no balanço sedimentar, com engordamento a 

montante e erosão a jusante dos obstáculos. O exemplo mais eloquente de desequilí-

brio no balanço sedimentar, por obras de engenharia, é a erosão resultante nas praias 

da enseada de Mucuripe após a construção do molhe do porto do Mucuripe, em Forta-

leza (Pitombeira, 1976; Morais, 1981; Meireles et al., 1990). 

2.2.1.6 Costa de Falésias Sedimentares 

O relevo de tabuleiros continua expressivo atingindo a costa na forma de falésias (Fig. 

6). Campos de dunas ativas são muito desenvolvidos em toda a costa do Rio Grande 

do Norte, formando uma faixa delgada de 1 a 2 km de largura, com alturas chegando a 

100 m (Perrin & Passos, 1982). Os mesmos autores chamam a atenção para o fato de 

a distância da base das dunas à linha de costa estar aumentando lentamente, sem 

que isto implique em migração das dunas, provando que a remoção por deflação su-

pera o aporte de areia. 

 

Figura 30. Falésias em Timbau do Sul (RN) 

A feição morfológica mais destacada do litoral é o delta do São Francisco (Figura 31). 

De resto, predominam os depósitos do Grupo Barreiras, balizando os limites internos 

das planícies costeiras. 
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Afloramentos de arenitos de praia (Figura 32), formando longos alinhamentos, ainda 

são expressivos, porém mais espaçados que no macro-compartimento precedente. 

 

Figura 31. Delta do São Francisco (AL/SE). 

 

Figura 32. Arenitos de praia em Cumurupim (RN). 
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Do rio São Francisco até a planície do rio Caravelas, a zona costeira é submetida, 

desde o Pleistoceno, à acumulação de sedimentos, apresentando uma tendência geral 

de progradação da linha de costa. Nos trechos em que predomina a erosão, o Barrei-

ras alcança a linha de praia formando falésias ativas (Dominguez, 1995). 

Uma série de estuários caracteriza este macro-compartimento, com condições ideais 

para o desenvolvimento de manguezais, mas também mais suscetíveis a efeitos de 

inundação por elevação do nível do mar. 

Dunas são também encontradas no litoral norte da Bahia. Ao norte de Itapoã as mes-

mas ocorrem em duas faixas: uma interna, formada por dunas altas fixadas por densa 

vegetação, e uma externa, mais próxima do mar, formada por dunas pequenas fixadas 

por uma vegetação mais baixa e mais esparsa (Guimarães & Martin, 1978). 

Nas proximidades de Salvador, o Barreiras é substituido por afloramentos do emba-

samento cristalino Pré-cambriano e do Cretáceo. 

Na região costeira as chuvas ocorrem quase que exclusivamente entre abril e junho, 

com ventos soprando de sudeste. No restante do ano, os ventos sopram de leste-

nordeste, gerando correntes dirigidas para Sul-Sudoeste e ondas cuja incidência, so-

bre a linha de costa, induz um transporte residual de sedimentos para o sul (Bitten-

court et al., 1982). 

As condições oceanográficas favorecem o transporte residual de sedimentos, de nor-

deste para sudoeste. Segundo Fontes (1990), baseado em relatórios dos Institutos de 

Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto de 

Pesquisas Hidroviárias, para a costa de Aracaju, as ondas têm duas direções predo-

minantes: nordeste e sudeste. As primeiras constituem vagas originadas pelos ventos 

do quadrante nordeste (70° a 110°), predominando no período de outubro a março. As 

segundas, de maior altura, vêm de Sudeste. São ondulações (swell) geradas por tem-

pestades distantes do litoral, e ocorrem de maio a julho. A maioria das ondas (71%) 

vem do quadrante nordeste, com alturas variando entre 0,5 e 1,4 m. Ondas com mais 

de 2 m, e excepcionalmente um pouco acima de 4 m, ocorrem em julho e agosto. O 

volume de transporte litorâneo determinado na altura da embocadura do rio Sergipe 

forneceu os seguintes valores: 680.000 m3/ano em direção a sudoeste e 132.000 

m3/ano no sentido inverso (Bandeira 1972). 
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2.2.1.7 A Costa de Falésias Sedimentares e Deltas Dominados por Ondas 

A Costa Mista de Falésias Sedimentares e se estende de Salvador na Bahia ao cabo 

Frio no Rio de Janeiro. O litoral apresenta muito das características geomorfológicas 

da Costa Nordeste, principalmente a presença do relevo tabuliforme do Grupo Barrei-

ras. Este, entretanto, se apresenta descontínuo, praticamente desaparecendo no tre-

cho entre o recôncavo baiano e Ilhéus, quando é substituído por afloramentos do es-

cudo Pré-cambriano e de rochas cretácicas. Seu máximo desenvolvimento ocorre en-

tre os rios Jequitinhonha e Doce coincidindo, grosso modo, com o grande alargamento 

da plataforma continental interna, devido aos bancos Royal Charlotte e Abrolhos. Para 

o sul do rio Doce, o Barreiras ainda predomina no litoral, porém com menor largura e 

com ocasionais afloramentos do embasamento cristalino. O aporte fluvial é significati-

vo, com presença de planícies costeiras em forma de delta, como as planícies dos rios 

Jequitinhonha e Caravelas, na Bahia; Doce, no Espírito Santo e Paraíba do Sul, no Rio 

de Janeiro. Não obstante o aporte fluvial de sedimentos, os mesmos são trapeados 

nas planícies costeiras resultando em déficit de sedimentos nos segmentos costeiros 

adjacentes (Dominguez, 2007). O truncamento na disposição das cristas de praia (be-

ach ridges) nas planícies costeiras indica a ocorrência de inversões na direção residu-

al do transporte longitudinal de sedimentos, resultantes de alterações entre o predo-

mínio de ondas do quadrante nordeste e do quadrante sul (Figura 33). 

 

Figura 33: Planície costeira de cristas de praia do rio Paraíba do Sul (RJ) 
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No Espírito Santo a linha de costa é ainda, em grande parte, caracterizada pela pre-

sença de relevo associado ao Grupo Barreiras. Este, entretanto, se apresenta descon-

tínuo, sendo em algumas áreas substituído por afloramentos do embasamento cristali-

no, como em Vitória e em Guarapari.  

Manguezais se desenvolveram ao longo dos diversos estuários, sendo os de maior 

expressão, de acordo com mapeamento feito por Herz (1994), os encontrados em 

Santa Cruz, ao longo do estuário do Piraquê-Açu, em Vitória, com expressivo desen-

volvimento ao longo dos rios Santa Maria e da Passagem, em Guarapari, em Anchieta 

e no Itapemirim. 

2.2.1.8 A Costa de Sistemas de Dupla Barreira-Laguna 

A brusca inflexão para oeste, na altura do cabo Frio, da orientação do litoral e das iso-

batimétricas, por efeito da zona de fratura do Rio de Janeiro, fez com que os alinha-

mentos estruturais do embasamento cristalino, de direção nordeste-sudoeste, fossem 

truncados pela orientação aproximadamente leste-oeste do litoral, entre o Cabo Frio e 

a baía de Angra dos Reis. Com isto as rochas do embasamento praticamente chegam 

à linha de costa inibindo o desenvolvimento de planícies costeiras que, quando pre-

sentes, se desenvolveram a partir do preenchimento sedimentar dos baixos vales fluvi-

ais, atingindo expressão nas periferias das baías da Guanabara (Figura 34) e Sepeti-

ba.  
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Figura 34. Relevo rochoso e pequenas planícies costeiras caracterizando o litoral do Rio de 
Janeiro (RJ). 

O que, de fato, marcou a fisionomia da paisagem costeira, deste compartimento, foi o 

desenvolvimento de cordões litorâneos, frequentemente ocorrendo em forma de du-

plos cordões, dispostos paralelamente entre sí e separados por uma depressão estrei-

ta. Estes cordões, em cuja retaguarda se desenvolveu um conjunto de lagunas, motivo 

da designação de Região dos Lagos para a metade leste do compartimento conside-

rado, imprimiram o aspecto retificado de todo este litoral (Figura 35). Destas lagunas, a 

maior é a de Araruama, com cerca de 200 km2 uma das maiores lagunas mesohalinas 

conhecidas, cuja elevada concentração de sal resulta do reduzido aporte fluvial, do 

progressivo aumento de aridez em direção ao cabo Frio e da intensidade dos ventos 

que favorece a evaporação. 

 

Figura 35. Cordões litorâneos e lagunas na Região dos Lagos (RJ). 

2.2.1.9 A Costa Rochosa  

Este compartimento se estende da Ilha de Marambaia, incluindo a Ilha Grande e a 

baía do mesmo nome, no estado do Rio de Janeiro ao cabo Santa Marta, em Santa 

Catarina. O primeiro trecho, entre Rio de Janeiro e São Vicente, no estado de São 

Paulo, é caracterizado pelo desaparecimento dos cordões litorâneos, substituídos por 

um litoral de aspecto afogado, com inúmeras ilhas e com as escarpas da Serra do Mar 

formando a linha de costa. Esta se apresenta com uma sucessão de pequenas ensea-

das e planícies costeiras, a maioria das quais de pequena expressão. 
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Figura 36. Baía da Ilha Grande. Litoral de encostas rochosas e planícies de reduzida 
expressão. 

A proximidade do relevo elevado favorece às precipitações orográficas, tornando o 

clima super-úmido, provocando intenso escoamento superficial, aumento repentino 

das descargas fluviais, movimentos de massa e escorregamentos nas encostas ín-

gremes com consequências ocasionalmente catastróficas. 

A partir de São Vicente até a ponta do Vigia, no estado de Santa Catarina, incluindo, 

portanto, todo o litoral do Paraná, a linha de costa recua formando um largo embaia-

mento. A linha de costa apresenta longos arcos de praia, largas planícies costeiras e 

importantes estuários como os de Santos e Cananéia, em São Paulo, Paranaguá e 

Guaratuba, no Paraná e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Entre as planícies 

costeiras de São Paulo, duas, a de Cubatão, ao norte, com mais de 132 km de largura 

máxima e a de Juréia e Iguape, com 22 km de largura, perfazem mais de 70% do lito-

ral paulista (Fúlfaro & Coimbra, 1972). Destas, o conjunto Cananéia-Iguape e a área 

de proteção ambiental da Juréia, representam duas das maiores áreas do país onde 

se processa parte do ciclo de reprodução de um grande número de espécies animais 

(Tessler, 1994). Um canal, à retaguarda da Ilha do Cardoso, liga o estuário de Cana-

néia ao canal de Superagui, no Paraná, parte do Parque Nacional do mesmo nome. 

Este canal, por sua vez, tem ligação com a baía das Laranjeiras e esta com a baía de 

Paranaguá. 

A planície de Santos, com a baía e o estuário santista, onde está localizado o porto de 

Santos, é, segundo Tessler (1994), formada predominantemente por areias marinhas, 
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depósitos argilo-arenosos, fluvio-lagunares e sedimentos de fundo de baía com de-

senvolvimento pronunciado de manguezais. Os sedimentos de fundo do estuário são, 

predominantemente, constituídos por silte fino gradacionando até areia muito fina, não 

se registrando, em geral, tendência de assoreamento rápido (Fúlfaro & Ponçano, 

1976). Já na baía de Santos predominam areias no setor oeste, devido à ação das 

correntes de maré, e sedimentos finos, no setor leste, por efeito de aporte fluvial (Fúl-

faro & Ponçano , 1976). 

No Paraná, as baías de Paranaguá e das Laranjeiras representam os baixos cursos 

afogados de dois sistemas fluviais que convergem, já nas proximidades da desembo-

cadura, formando um só corpo de água. Pequenos embaiamentos se desenvolvem 

nos limites internos da área afogada, canais se comunicam dando origem a ilhas, al-

gumas de significativa expressão espacial. 

A baía de Guaratuba, no extremo sul do estado do Paraná, representa outro importan-

te estuário. Com uma foz estreita, limitada entre dois pontais rochosos, a baía se es-

tende, perpendicularmente à linha de costa, cerca de 15 km para oeste (Angulo, 

1994), sendo as suas margens, norte e sul, ocupadas por extensos manguezais, con-

forme mapeamento efetuado por Herz (1991). 

O mais meridional dos estuários, deste macro-compartimento, é o da baía de São 

Francisco, no estado de Santa Catarina. A baía é formada na confluência de dois bra-

ços, em forma de “Y”. Um braço fluvial, de direção noroeste-sudeste, em cuja margem 

direita ocorre o maior desenvolvimento dos manguezais e cujo alongamento, para a-

lém da baía, se transforma no canal do Linguado, que deságua no oceano ao sul da 

ilha de São Francisco. O outro, um canal largo, de direção sudoeste-nordeste, desá-

gua a norte da ilha de São Francisco. 

Da ponta do Vigia à extremidade sul da ilha de Santa Catarina, no estado de Santa 

Catarina, o litoral volta a se apresentar recortado, com afloramentos de rochas cristali-

nas pré-cambrianas interrompendo a continuidade da planície costeira quaternária 

(Gré, 1994). Uma série de enseadas, pouco confinadas, se abre para o oceano. Inici-

almente para nordeste, como as enseadas de Camboriú e Porto Belo; para leste, co-

mo a baía das Tijucas e para leste-sudeste, no litoral da ilha de Santa Catarina, consti-

tuem a unidade mais marcante deste macro-compartimento (v. Figura 37). O Itajaí-Açu 

forma o único estuário de alguma expressão neste litoral, tendo o porto de Itajaí como 

importante escoadouro da produção do Estado. 
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A Ilha de Santa Catarina constitui feição alongada, com cerca de 52 km de compri-

mento e largura média em torno de 10 km. Deslocado para leste, em relação ao ali-

nhamento do litoral ao norte da ilha, e tendo, como consequência, uma plataforma 

continental interna muito estreita, o litoral oceânico da ilha se alinha com o litoral do 

macro-compartimento ao sul. Entre a ilha e o continente se formaram duas baías, a 

Norte e a Sul, conectadas por um estreito canal, passagem entre dois promontórios, 

sobre os quais está localizada a cidade de Florianópolis. Feições quaternárias, pleisto-

cênicas e holocênicas, na forma de praias, cordões litorâneos e depósitos lagunares, 

formam uma estreita faixa no litoral norte e leste. Campos de dunas, ativos e inativos, 

ocorrem apenas no litoral leste. Ainda, no litoral leste, a exposição de turfas, na Praia 

do Moçambique, indica a migração do cordão litorâneo por cima de depósitos laguna-

res (Muehe & Caruso Jr., 1989). A lagoa da Conceição, também localizada no litoral 

leste da ilha, se estende no sentido norte-sul, ao longo de 13,5 km. Sua margem oes-

te, por estar em contato com as encostas elevadas do Pré-cambriano, é íngreme, sua-

vizando-se em direção à margem oposta que no setor norte é formada por um cordão 

litorâneo de idade presumivelmente pleistocênica (Figura 38). No centro, a margem 

leste da laguna é formada por rochas cristalinas e na extremidade sul pela frente e 

flanco de um campo de dunas que se deslocou, em direção a norte, a partir da praia 

da Joaquina. A única ligação da laguna com o mar é através de um estreito canal de 

maré, a norte da ponta da Galheta. 

O clima é subtropical úmido, tipo Cfa de Köppen, sem estação seca com inverno frio e 

verão quente. A precipitação anual é da ordem de 1250 a 1400 mm. Predominam ven-

tos de nordeste substituídos por ventos do quadrante sudoeste, associados à penetra-

ção de frentes frias. 

A partir da ilha de Santa Catarina até o cabo de Santa Marta, no estado de Santa Ca-

tarina, a linha de costa se apresenta numa sucessão de arcos praiais, separados por 

promontórios rochosos defronte a extensas planícies costeiras, algumas das quais 

contendo expressivos sistemas lagunares. O transporte litorâneo neste trecho, induzi-

do pelo predomínio de ondas de sudeste, é dirigido para nordeste (Caruso Jr., 1995). 
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Figura 37 Ilha de Santa Catarina e litoral do continente mostrando sequência de arcos praiais, 
promontórios e Lagoa da Conceição (Foto: C. F. Neves, fevereiro 2005). 

 

Caruso Jr. (1995) identificou dois compartimentos do litoral: a planície de Paulo Lopes 

a norte e a planície de Tubarão a sul. De acordo com este autor a parte central da pla-

nície de Paulo Lopes é constituída por terras baixas que recebem a drenagem prove-

niente dos altos do embasamento cristalino, localizado a oeste, através de vales pro-

fundamente entalhados. Na borda distal da planície ocorrem depósitos lagunares e 

marinhos. Remanescentes do embasamento cristalino constituem ilhas e pontas ro-

chosas que se destacam ao longo da linha de costa, ancorando esporões arenosos, 

tômbolos e pequenas praias de enseada. Ao norte, na enseada da Pinheira, uma pla-

nície de cristas de praia, parcialmente recoberta por um campo de dunas, se desen-

volveu defronte a uma antiga falésia em forma de arco. 
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Figura 38: Ilha de Santa Catarina: planície costeira, lagoa da Conceição e praia de 
Moçambique. (Foto: C.F. Neves, fevereiro 2005). 

 

O segundo grande compartimento, a planície de Tubarão, se estende, de acordo com 

Caruso Jr. (1995), da ponta da Gamboa em direção ao sul. Na realidade trata-se da 

confluência de três sistemas de drenagem distintos, convergindo para um sistema la-

gunar barrado por larga faixa de cordões litorâneos. Dissociadas deste conjunto de 

lagunas, mas ainda como partes da Planície de Tubarão, se encontram as lagunas de 

Santa Marta e Camacho, esta última com ligação para o mar através de um estreito 

canal de maré. 

2.2.1.10 Costa Arenosa de Lagunas e Barreiras Múltiplas 

Este compartimento se estende do cabo de Santa Marta até o Chuí. É caracterizado 

por uma linha de costa retilínea, monótona, à frente de sucessões de cordões litorâ-

neos, em muitos pontos recobertos por extensos campos de dunas e inúmeras lagu-

nas, com destaque para a lagoa dos Patos e lagoa Mirim. O único promontório rocho-

so de todo o litoral é localizado na cidade de Torres, sendo formado por rochas vulcâ-

nicas da borda leste da Bacia do Paraná. Ao norte de Torres a planície costeira é mais 

estreita, justamente devido à presença da escarpa da Serra Geral, ao passo que ao 
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sul, a planície se alarga até 120 km, tendo seu limite interno nas terras elevadas do 

Escudo Rio-Grandense e Uruguaio (Villwock, 1994). 

 

Figura 39. Litoral do Rio Grande do Sul com a Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim 

 

Entre o Cabo de Santa Marta até Torres a linha de costa é formada por um único arco 

praial, de pouco mais de 117 km de extensão, interrompido apenas por canais de ma-

ré como a barra do Uruçanga e a barra do Araranguá. O desenvolvimento de pontais, 

dirigidos para nordeste, na desembocadura dos canais de maré, indica o predomínio 

do transporte litorâneo nesta direção. Uma sequência de pequenas lagunas se localiza 
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à retaguarda do cordão litorâneo, das quais a maior é a lagoa do Sombrio, nas proxi-

midades de Torres, utilizada para pesca e esportes náuticos. A proximidade da Serra 

Geral condicionou a largura da planície costeira deste macro-compartimento, o que o 

diferencia das planícies costeiras ao sul de Torres. 

A partir de Torres até o extremo sul do Brasil, englobando todo o litoral do Rio Grande 

do Sul, a linha de costa se apresenta retilínea à frente de sucessivos cordões litorâ-

neos, regionalmente denominados de barreiras. À sua retaguarda se desenvolveram 

marismas e um conjunto de lagunas entre as quais se destacam, pela sua enorme 

extensão, a lagoa dos Patos e a lagoa Mirim. Extensos campos de dunas ocorrem 

principalmente entre Tramandaí e Mostardas, e na extremidade sul, a partir de Albar-

dão. 

Tomazelli & Villwock (1992) consideram a praia oceânica da planície costeira do Rio 

Grande do Sul, com mais de 600 km de comprimento, uma das mais extensas e contí-

nuas praias arenosas conhecidas. Inserida num ambiente de micromaré, a hidrodinâ-

mica costeira é dominada pela ação das ondas, cuja direção de incidência se alterna 

entre vagas de nordeste e leste com ondulações de sudeste e ondas de tempestade 

de leste e sudeste. Neste clima de ondas, segundo Tomazelli & Villwock (1992), o 

transporte litorâneo residual é dirigido para nordeste, provocando a migração, para 

nordeste, das desembocaduras não estabilizadas de rios, arroios e lagunas, como no 

arroio Chuí, rio Mampituba e da desembocadura da lagoa do Peixe, próximo a Mostar-

das. Nas embocaduras estabilizadas por molhes ou guia correntes, como nas desem-

bocaduras da lagoa dos Patos, em Rio Grande e da lagoa de Tramandaí, ocorre de-

posição de areia a montante e erosão a jusante dos obstáculos artificiais. 

As areias das praias do Rio Grande do Sul são dominantemente quartzosas finas, com 

teores de minerais pesados que podem atingir concentrações elevadas no pós-praia e 

na planície arenosa e campo de dunas (Martins, et al., 1967; Silva, 1976, 1979; Vill-

wock et al., 1978). Consequentemente o estado morfológico típico é o dissipativo, ca-

racterizado por baixo gradiente da praia e zona de surfe, múltiplas linhas de arreben-

tação e elevado estoque de areia na zona submarina (Tomazelli & Villwock, 1992). 

Tais características são um pouco modificadas ao sul da barra do Rio Grande, onde as 

praias tendem a apresentar características intermediárias entre dissipativas e refleti-

vas, e entre intermediárias e refletivas na localidade conhecida como Concheiros do 

Albardão (Calliari & Klein, 1992). Ali, a granulometria é influenciada pela presença de 

areia e cascalho biodetrítico, responsável pela maior declividade da praia. A ocorrên-
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cia de depósitos de lama na praia, nos balneários de Cassino e Querência, localizados 

imediatamente a sul da desembocadura da lagoa dos Patos, foi descrita por Villwock & 

Martins (1972) e associada aos sedimentos finos da plataforma continental interna 

adjacente, trazidos para a praia por ação de ondas de tempestade. Calliari (1992) 

mostrou que estas lamas são provenientes da região estuarina da lagoa dos Patos. 

Fazendo paralelo com a enorme extensão da linha de costa e das lagoas dos Patos e 

Mirim, o campo de dunas holocênicas do Rio Grande do Sul, com largura média vari-

ando entre 5 km e 8 km e mais de 600 km de extensão (Tomazelli, 1994), corresponde 

a um dos mais expressivos sistemas eólicos ativos do Brasil. Campos de dunas ativas 

se encontram bem desenvolvidos sobre os cordões litorâneos pleistocênicos e holocê-

nicos (sistemas laguna barreira III e IV) defronte à lagoa Mirim, sendo as dunas impul-

sionadas em direção a sudoeste por ação do vento nordeste (Caruso Jr., 1995). Sua 

idade foi estimada como sendo inferior a 1500 anos, e interpretado como possível re-

sultado de uma elevação do nível relativo do mar, associada a uma tendência de ero-

são costeira, colocando em disponibilidade sedimentos antes retidos pelas dunas em-

brionárias e frontais (Tomazelli & Villwock, 1989; Tomazelli, 1990). O campo eólico, de 

acordo com Tomazelli (1990 e 1994), é controlado por um sistema de ventos de alta 

energia, cuja direção dominante, nordeste-sudoeste, impulsiona as dunas livres para o 

interior, a uma taxa de 10 a 38 m/ano, transgredindo por sobre lagunas, lagos e outras 

feições costeiras. Ventos de oeste ocorrem de modo significativo durante o outono e 

inverno. 

2.3 Biomas Costeiros 

A classificação dos grandes bimas brasileiros inclui a Floresta Amazônica, a Mata A-

tlântica, o Cerrado, a Caatinga, os quais têm sido estudados com razoável grau de 

profundidade em rellação às mudanças climáticas. A esta lista, devem ser incluídos os 

manguezais e os recifes de coral.  

A localização geográfica dos manguezais no Brasil estende-se desde o Estado do 

Amapá até a costa do Paraná, inseridos em ambientes onde haja a mistura de água 

doce e de água salgada (Herz, 1991). 

De acordo com Relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação – FAO, 2007) sobre o estado dos manguezais no mundo, a área desses 

biomas foi reduzida em aproximadamente 20% no período entre 1980 e 2005, enquan-

to que no Brasil a redução foi de apenas 5%. Os principais agentes impactantes são 
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as fazendas de aqüicultura, as mudanças no aporte de água doce e de sedimentos 

continentais, as variações no prisma de maré decorrentes das áreas dos espelhos 

d’água e outras alterações morfológicas nos ambientes estuarinos, mudanças de tem-

peratura. Cenários futuros de aquecimento levariam a supor que os manguezais pu-

dessem povoar outras áreas, hoje cobertas por vegetação de brejo salino (como as 

lagunas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul) ou ocupar planícies costeiras. A ele-

vação do nível do mar, aparentemente, favoreceria a expansão dos manguezais para 

áreas mais altas, o que frequentemente é impedido pela presença de ocupação hu-

mana. No entanto, esta expansão dependeria também do tipo de solo, dos aportes de 

água doce e salgada e de outros fatores climáticos que possibilitassem a instalação da 

fauna e flora associadas aos manguezais.  

 

Figura 40: Manguezal no delta do Parnaíba (Foto C.F. Neves, fevereiro 2005). 

Os recifes de coral do Brasil são os únicos do Atlântico Sul (Kikuchi et al. 2002; Leão 

et al. 1999). Localizados em pontos específicos do mar brasileiro, indicado na Tabela 

6, ocupam área relativamente pequena, mas desempenham importante papel na bio-

diversidade marinha. Observe-se que muitas das formações calcáreas junto às praias 

ao longo do litoral Nordeste (e.g. Recife, Natal) são na verdade arenitos de praia (cal-

cificação de grãos de areia) e não constituem colônias de corais. A criação de parques 

marinhos é uma estratégia para preservação e conservação dos recifes de corais, na 
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medida em que se consiga controlar o acesso de barcos a esses ecossistemas (Gon-

chorosky et al., 1989; Castro et al., 1994). O aumento da vigilância sobre a Zona Eco-

nômica Exclusiva e Mar Territorial poderá impedir a presença de navios e lançamentos 

de poluentes. No entanto, o conhecimento científico sobre os recifes encontra-se ainda 

num estágio “observacional”, de estabelecer relações de causa e efeito para as res-

postas desses biomas aos agentes naturais externos, sobre os quais, em alguns ca-

sos, o homem tem pouco controle direto. 

Tabela 6: Relação dos recifes de coral do Brasil. 

Estado Local 

MA Parcel Manoel Luís 

RN Atol das Rocas 

RN Maracajaú 

PE Fernando de Noronha 

PE Tamandaré 

AL Maragogi 

BA Recife de Fora 

BA Abrolhos 

 

No caso dos corais localizados próximos à costa, o aumento da turbidez das águas 

constitui fator prejudicial à sobrevivência dos recifes de coral; da mesma forma, mu-

danças nas propriedades físico-químicas da água do mar (acidez, temperatura, salini-

dade), assim como a proliferação de algas ou a redução da fauna também são fatores 

que influenciam o equilíbrio desses biomas (Leão, 1996).  

Se, no caso dos manguezais, já existem experiências internacionais na formação arti-

ficial de florestas de mangues, inclusive para exploração econômica, no caso dos reci-

fes de coral dificilmente o homem conseguirá criar artificialmente condições para que 

estes biomas se desenvolvam. Eles são com certeza o bioma costeiro mais frágil às 

mudanças climáticas. 

2.4 Obras de Engenharia na Zona Costeira 

A partir da década de 1960, a urbanização das regiões costeiras se acelerou a ponto 

de ser difícil reconhecer as feições morfológicas naturais de algumas cidades. A cida-

de do Rio de Janeiro é um exemplo interessante onde a evolução urbana e a constru-

ção de grandes aterros ao longo da Baía de Guanabara e da orla oceânica foram re-

gistradas desde o século XVII. A necessidade de estabelecer cotas de segurança para 

as áreas aterradas, bem como a extensão da rede de drenagem para tais áreas, expli-
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ca alguns problemas crônicos de inundações especialmente quando existe a conjuga-

ção de marés meteorológicas, preamares e chuvas intensas. Estudos detalhados de 

avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas, de acordo com os prognósticos 

do IPCC, foram realizados durante o ano de 2007 sob a chancela do Instituto Pereira 

Passos, que reuniu durante cinco meses um grupo de aproximadamente 30 especialis-

tas, do meio acadêmico e de vários órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro, para dis-

cutir aspectos multidisciplinares relacionados às mudanças climáticas (geopolítica, 

população, usos do solo, zona costeira, manguezais, sistemas lagunares, meteorolo-

gia, estabilidade de encostas, hidrologia, saneamento, saúde). Os resultados foram 

então divulgados à população em seminário realizado em outubro de 2007 e publica-

dos em livro (Gusmão et al., 2008). Este foi um exemplo bem sucedido de aplicação 

de uma metodologia “bottom-up”, onde os cenários, as avaliações, as possíveis ações 

mitigadoras puderam ser gradualmente construídas – e espera-se que tenha continui-

dade ou que sirva de exemplo a outras cidades. 

Em qualquer caso de obra de engenharia na zona costeira, é preciso identificar: a a-

ção dinâmica das ondas, sua sazonalidade, as variações do nível do mar, as caracte-

rísticas granulométricas da praia e áreas submersas adjacentes, a morfologia da plata-

forma continental interna adjacente (que determina o padrão de refração e difração 

das ondas), e os condicionantes de projeto estrutural. A partir destes dados, determi-

nam-se os impactos, positivos e negativos, causados pela estrutura sobre o ambiente 

e projeta-se uma obra que contemple os múltiplos usos da zona costeira de forma sus-

tentável e que respeite os interesses das comunidades e dos atores envolvidos. 

2.4.1 Exemplos de obras costeiras 

A consequência mais imediata das mudanças climáticas sobre a zona costeira seriam 

as acomodações no perfil ou na posição horizontal das praias decorrentes da elevação 

do nível médio do mar – seja ela transitória, causada por eventos meteorológicos, seja 

ela gradual, associada a um fenômeno global –, das ondas de ressacas ou da diminui-

ção do aporte de sedimentos, marinhos e terrestres, à costa. Entre as formas de pro-

teção da linha de costa, de estruturas e de beneficiamentos urbanos costeiros, exis-

tem: (1) as obras rígidas de fixação (muros, enrocamento, revestimentos), que muitas 

vezes dificultam o acesso dos banhistas à praia (e.g. Boa Viagem e Candeias (PE), 

Fortaleza (CE), Marataízes (ES), Matinhos (PR), Macumba, Ipanema-Leblon e Copa-

cabana (RJ)); (2) a construção de obras destacadas da costa (e.g. Olinda e Pau Ama-

relo (PE)); (3) implantação de espigões, obras perpendiculares à costa que têm por 
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objetivo reter sedimentos – em geral o uso correto deste tipo de estrutura está associ-

ado à alimentação artificial; (4) a alimentação artificial da praia (e.g. Copacabana (RJ), 

Camburi (ES), Camboriú (SC)); (5) as obras flexíveis de fixação de praias (mantas 

geotêxteis, revestimentos com polímeros e brita), ainda não utilizados no Brasil. 

Uma categoria de obras costeiras de proteção da orla são aquelas que impedem o 

ataque das ondas à orla litorânea (e.g. quebra-mares em Pau Amarelo e Casa Caiada 

(PE)), às áreas de manobras portuárias (e.g. molhes e/ou quebra-mares em Mucuripe 

e Pecém (CE), Recife e Suape (PE), Aracaju (SE), Ilhéus (BA), Portocel, Tubarão e 

Ubu (ES), Imbetiba (RJ), Imbituba (SC), entre outros portos) ou de proteção de outras 

estruturas (e.g. molhes de abrigo às tomadas d’água das Usinas Nucleares em Angra 

dos Reis (RJ)) ou da própria costa.  

A vulnerabilidade dessas obras consiste na ocorrência de ondas com alturas e perío-

dos que excedam as condições de projeto, ou que, por falta de manutenção, venham a 

ser gradualmente fragilizadas, a ponto de serem danificadas por condições de mar 

mais brandas do que as de projeto. As ações de monitoramento precisam assim ser 

estendidas à própria manutenção das obras e não se restringir apenas às condições 

ambientais. 

Uma terceira classe de obras costeiras são os guia-correntes, estruturas construídas 

para fixação das embocaduras lagunares e fluviais, ou de canais artificiais, como é o 

caso dos “molhes” de Rio Grande (RS), de Laguna e do rio Itajaí-Açu (SC), do rio Pa-

raíba do Sul e da Barra do Furado (RJ), de Conceição da Barra (ES), do porto de Luís 

Correia (PI), entre outros, de menor dimensão. Construídas em blocos de enrocamen-

to ou artificiais, essas estruturas são igualmente vulneráveis à ação das ondas, à sub-

sidência geológica ao longo dos anos e às condições hidráulicas dos escoamentos de 

maré e fluvial. Além disso, como seu funcionamento hidráulico é influenciado tanto 

pela vazão fluvial quanto pelas correntes de maré, é necessário identificar alterações 

no regime hidrológico e no aporte de sedimentos (por exemplo, em consequência de 

mudanças naturais ou antrópicas da cobertura vegetal da bacia hidrográfica), e ainda 

mudanças no prisma de maré1 devido a aterros na região estuarina. 

Em alguns casos, como na barra do Furado (RJ) e em Conceição da Barra (ES), a 

construção de guia-correntes interrompeu o transporte litorâneo de sedimentos, provo-

cando severa erosão da praia a sotamar das estruturas. Nestas situações, caso não 

                                                

1
 Volume d’água que penetra o ambiente estuarino durante o ciclo de maré 
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seja previsto e construído um sistema de transpasse artificial de sedimentos, tais es-

truturas possuem um efeito secundário de fragilizar a praia adjacente, tornando o local 

mais vulnerável às mudanças climáticas. A solução é a transposição, por meios artifi-

ciais, dos sedimentos que foram retidos, de modo a garantir a continuidade do trans-

porte litorâneo, porém este tipo de obra nunca foi realizado no Brasil até o momento. 

A quarta classe de obras seriam as estruturas portuárias de acostagem, como cais, 

piers, dolfins etc., as pontes de acesso a terminais (e.g. Pecém (CE), Terminal Inácio 

Barbosa (SE), Terminal Salgema (AL)), os piers oceânicos com fins turísticos (e.g. 

Tramandaí (RS)), as ilhas artificiais (e.g. terminal de Areia Branca (RN)) e as platafor-

mas fixas para explotação de petróleo. A cota de coroamento dessas estruturas é de-

terminada em função da estimativa de maré, da sobrelevação de nível médio do mar e 

das propriedades das ondas (altura e período), o que determina também sua vulnera-

bilidade a mudanças climáticas marinhas. A ocorrência simultânea de maré meteoro-

lógica associada a ondas de tempestade pode resultar no galgamento da estrutura 

(pelas ondas) e na produção de esforços adicionais que prejudiquem tanto a função da 

obra quanto sua estabilidade estrutural. 

Os emissários submarinos são outra classe de obras cujo dimensionamento estrutural 

e funcional dependem das condições do nível do mar, da agitação marinha, das condi-

ções geotécnicas e da estratificação do oceano na região do lançamento dos efluen-

tes. As ondas podem provocar esforços estruturais que levam à ruptura da tubulação 

por fadiga, como ocorreu no emissário de Ipanema (RJ), ou a estrutura entra em res-

sonância e rompe. Nesta categoria, devem ser incluídos também os oleodutos e gaso-

dutos que atravessam (soterrados) a faixa dinâmica das praias (e.g. Guamaré (RN), 

Cabiúnas e Barra do Furado (RJ)). Como resultado de mudanças do regime de ondas, 

a praia pode se acomodar a uma posição diferente e, em consequência, deixar os du-

tos expostos à ação das ondas na zona de arrebentação ou das correntes de maré, o 

que em geral não é considerado no projeto. 

Outro conjunto de obras, vulnerável à elevação (transitória ou gradual) do nível médio 

relativo do mar, seriam as obras de drenagem e de saneamento. É muito comum no 

Brasil que os esgotos sanitários urbanos sejam lançados na rede de drenagem pluvial 

(e.g. Cabo Frio e demais cidades da Região dos Lagos (RJ)). Em Cabo Frio, onde a 

estação de tratamento de esgoto trabalha com teores de cloreto de sódio muito supe-

riores ao que é usual, foram construídas comportas e barragens (Figura 41) para evitar 

que a água da lagoa de Araruama e do canal de Itajuru penetrasse na rede, exceto em 
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situações excepcionais. Como a elevação transitória de nível médio do mar (maré me-

teorológica) é um fenômeno com duração da ordem de 3 a 9 dias, existe tempo sufici-

ente para que o sistema de drenagem pluvial seja lentamente “afogado”, fazendo com 

que o esgoto reflua para as ruas ou mesmo para as casas em situações de chuvas 

concomitantes a marés altas de sizígia. Adaptar os sistemas de saneamento básico de 

grandes aglomerações urbanas constituirá tarefa bastante custosa e de demorada 

execução; naqueles setores da costa com valores baixos de PLC (1.000 a 5.000 por 

km de linha de costa), poder-se-ia incorporar as previsões das mudanças climáticas no 

projeto das redes de esgoto e de drenagem, bem como de um ordenamento urbano 

“arrojado”. Neste caso, é indispensável que se estabeleça, definitivamente, a relação 

entre o datum das medições maregráficas locais e o datum altimétrico legal do Brasil 

(datum Imbituba do IBGE). 

 

Figura 41: Barragem para evitar que a água da lagoa de Araruama penetre na rede de coleta 
de esgoto e drenagem pluvial (Foto C.F. Neves, maio 2007). 

Obras de controle e contenção de enchentes em áreas costeiras (diques, comportas, 

redes de canais) ou diques para saneamento de áreas alagáveis (e.g. Baixada Flumi-

nense, Baixada Campista) foram construídas em meados do século XX, em situações 

climatológicas diferentes das atuais e, certamente, diferentes daquelas antecipadas 

pelo IPCC. Porto Alegre (RS) e Campos (RJ) são exemplos onde obras de proteção 
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foram construídas em sequência a eventos de cheia excepcional ou a problemas crô-

nicos, respectivamente. Nas duas cidades, tais obras foram deterioradas: no caso de 

Porto Alegre, foram feitas aberturas no muro ao longo da Cidade Baixa e, no caso da 

Baixada Campista, a rede de canais que drenava do rio Paraíba do Sul para a lagoa 

Feia foi assoreada, muitas comportas foram danificadas e em alguns locais, mais pró-

ximo à foz do rio Paraíba do Sul, os diques sofreram recalque. 

Tomadas d’água, para fins de uso industrial, agrícola ou de abastecimento doméstico, 

constituem outra categoria importante de obras vulneráveis às mudanças climáticas. 

Em tese, a intrusão salina em estuários ocorreria em decorrência de flutuações do 

nível médio do mar e dos aportes hídrico e sedimentológico do rio, podendo compro-

meter a qualidade da água sendo captada. No caso de captação em mar aberto ou em 

baías, especialmente para fins industriais, é preciso garantir o funcionamento hidráuli-

co das bombas de sucção não apenas em situações de elevação meteorológica como 

também de rebaixamento meteorológico do nível do mar. A qualidade da água tam-

bém constitui elemento de controle, pois a temperatura, a quantidade de sólidos em 

suspensão ou a presença de zooplancton indesejável podem comprometer o bom fun-

cionamento da captação. 

A última categoria de obras considerada são as salinas (Figura 42) e os viveiros para 

aquicultura (especialmente para carcinicultura nos estados de Rio Grande do Norte, 

Ceará, Bahia, Santa Catarina e Piauí). Localizados em ambientes estuarinos, esses 

empreendimentos são vulneráveis a variações de nível do mar, de contribuições de 

água doce continental e de condições climáticas (vento, temperatura e precipitação 

principalmente). Determinação das cotas de coroamento dos diques e do fundo dos 

viveiros ou das salinas é crucial para o bom desempenho desta classe de empreendi-

mentos, que ocupam grandes áreas estuarinas. Cunha (2006) identifica os diversos 

aspectos de engenharia relacionados ao projeto e à construção de viveiros de cama-

rão em áreas costeiras, bem como indica as relações ambientais presentes, a partir 

das quais pode-se inferir a vulnerabilidade dessa categoria de obras a mudanças cli-

máticas. 
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Figura 42: Salina na Lagoa de Araruama, RJ: vulnerabilidade a elevação do nível do mar e 
mudança no regime de precipitação. (Foto C.F. Neves, maio 2007). 

 (a) 

 (b) 

Figura 43: Viveiros de carcinicultura: (a) na lagoa de Guaraíra (RN) e (b) em Chaval (PI) (Fotos: 
(a) M.C.S.Cunha, outubro 2005 e (b) C.F.Neves, fevereiro 2005). 
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2.4.2 Portos e Marinas 

Pela importância que os portos desempenham para a economia do Brasil, a avaliação 

dos impactos causados pelas mudanças climáticas deve ser feita cuidadosamente, 

levando em consideração: (1) as respostas das diversas estruturas e do próprio arran-

jo portuário (impactos diretos), (2) as consequências sobre o hinterland (definição da 

carga, produção, usos do solo) e (3) os aspectos estratégicos quanto às projeções de 

movimentação de carga (logística e comércio exterior). O presente trabalho abordará 

apenas o primeiro dos três aspectos mencionados, na medida em que os dois outros 

constituem elos de ligação com outras equipes. 

A grande maioria dos portos brasileiros localiza-se em ambientes estuarinos, natural-

mente abrigados das ondas. Em contrapartida, os terminais portuários localizam-se 

em costa aberta onde se encontram profundidades naturais adequadas a navios de 

grande porte. Construídos em sua maioria antes da década de 1980, estes portos e 

terminais foram dimensionados para situações ambientais e de transporte de carga 

bastante diversas daquelas projetadas para o século XXI. Além disso, não é prática 

corrente no Brasil a inspeção de obras para fins de manutenção, resultando na deteri-

oração das estruturas. Isto cria uma situação vulnerável, pois, em caso de acidente, é 

difícil identificar se houve falha de projeto, de construção ou de manutenção, ou se de 

fato ocorreu um evento não previsto. 

A reavaliação dos projetos portuários deve incluir:  

 Obras de abrigo: estabilidade estrutural, dimensionamento funcional para con-

dições futuras de ondas; 

 Obras de acesso: (a) profundidades de canais, bacias de evolução e berços de 

atracação para novas situações permanentes e transientes de nível médio do 

mar; (b) novos padrões de sedimentação, especialmente naquelas situações 

de portos localizados em estuários; (c) alinhamento de canais de acesso em 

caso de mudanças no regime de ondas e de ventos; 

 Estruturas de acostagem e de amarração: (a) cotas de segurança, em face de 

variações do nível médio relativo do mar (o que inclui possíveis acomodações 

de terreno em longo prazo); (b) esforços induzidos por ondas, correntes e ven-

tos sobre navios atracados; 

 Instalações terrestres e equipamentos: verificação da segurança em face de 

padrões atualizados de regimes climáticos (especialmente vento e precipita-

ção). 
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Para se atingir tais objetivos, torna-se urgente o estabelecimento de um programa de 

monitoramento ambiental dimensionado e projetado especificamente para as necessi-

dades portuárias. Tal especificidade deve ser contemplada nas fases de coleta de da-

dos, de análise e de apresentação de resultados para os tomadores de decisão das 

administrações portuárias e de órgãos ambientais. Os programas de coletas de dados 

meteorológicos, por exemplo, devem ser estabelecidos de maneira diversa daquela 

que é adotada usualmente: a taxa de obtenção de dados meteorológicos a cada 6 

horas, conforme recomendação mínima da Organização Meteorológica Mundial, é 

inadequada para acoplamento com modelos numéricos de circulação hidrodinâmica 

ou para situações de emergência ambiental. A análise estatística de valores médios 

mensais é inútil para fins de caracterização da variabilidade climática ou para cálculo 

de esforços sobre equipamentos; a própria estatística de extremos, como é adotada 

atualmente, é inadequada pois pressupõe que o clima seja estacionário e não con-

templa o intervalo de tempo entre eventos ou a duração dos ventos. O simples arma-

zenamento de dados, sem análise e tratamento imediatos após a coleta, para serem 

resgatados anos ou décadas depois, representa perda de confiabilidade e esforço adi-

cional para recuperação de uma grande massa de dados (esta tem sido a prática atu-

al, especialmente em relação aos dados maregráficos). A falta de uma análise de lon-

go prazo dos dados ambientais (meteorológicos, oceanográficos, geodésicos) constitui 

também importante vulnerabilidade para as operações portuárias. Em geral, os portos 

utilizam as informações apenas para fins de operação em curtíssimo prazo.  

Obras de dragagem constituem um exemplo muito ilustrativo das interrelações que 

devem ser contempladas por um sistema de monitoramento ambiental. Em primeiro 

lugar, o estabelecimento de profundidades de segurança deve se basear em cotas de 

terreno seguras, ou seja, é preciso garantir que os marcos topográficos ou geodésicos 

não estejam sujeitos a subsidência ao longo de várias décadas daa vida útil do porto. 

Além disso, é necessário caracterizar a ocorrência da maré meteorológica, especial-

mente para o caso dos portos situados nas Regiões Sul e Sudeste, que pode provocar 

elevação ou rebaixamento do nível médio do mar da ordem de 50 a 90 cm, durante 

intervalos de tempo de 5 a 9 dias, que em geral coincide com a duração das campa-

nhas de sondagem. Como a confiabilidade nas Tábuas de Maré é limitada à previsão 

astronômica, é imprescindível que sejam feitas medições locais de nível do mar para 

identificar os desvios em relação à maré prevista. Se uma das conseqüências das mu-

danças climáticas for o aumento da variabilidade de fenômenos atmosféricos, tornar-

se-á fundamental o conhecimento das flutuações do nível médio do mar em decorrên-
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cia de agentes meteorológicos. Os ventos locais sobre a região do porto influenciam 

também as correntes, superpondo, à circulação de maré, correntes de deriva que ge-

ram uma estrutura vertical de corrente: assim, em função do vento, demonstra-se atra-

vés de modelos numéricos e de medições de campo que as correntes em superfície, 

no meio da coluna d’água e no fundo podem estar orientadas para direções muito dife-

rentes. O padrão de sedimentação dos vários recintos portuários (canal de acesso, 

bacia de evolução, berços de atracação) também varia em conseqüência do aporte 

continental de sedimentos e da mobilização de sedimentos marinhos. No primeiro ca-

so, os padrões de precipitação, de cobertura vegetal e de usos do solo da bacia hidro-

gráfica contribuinte definem a carga sedimentar (volume e tipo de material) que chega 

ao porto; no segundo caso, a ação das ondas, que foram geradas na bacia oceânica 

em locais possivelmente muito remotos em relação ao porto, define a evolução de 

bancos de areia; finalmente, a presença da maré astronômica e das flutuações de ori-

gem meteorológica do nível médio do mar impõe a redistribuição de sedimentos mari-

nhos e costeiros. O conhecimento de tal dinâmica sedimentar deve ser cumulativo e 

não episódico, como tem sido feito correntemente no Brasil, a fim de caracterizar me-

lhor áreas de despejo, áreas de empréstimo, deslocamento de pluma de sedimentos 

durante dragagem etc. 

Como forma de contornar o problema com os dados ambientais, torna-se estratégico 

incluir, nos processos decisórios, uma “memória ambiental” sobre as condições regio-

nais. No futuro, não será mais suficiente identificar quais impactos o porto causa sobre 

o meio ambiente: será essencial para a operação portuária antever quais impactos o 

meio ambiente poderá causar sobre o porto. 

Marinas constituem uma situação especial dentro da categoria “portos”, pois vários 

dos condicionantes físicos aplicam-se igualmente. Por outro lado, pela aparente redu-

ção da escala das embarcações, poder-se-ia conjecturar que os cuidados com o proje-

to, a construção e a avaliação de impactos ambientais fossem também menores, o 

que não ocorre. A Figura 44 apresenta a marina em Fortaleza (CE), onde se obtém a 

grandeza da escala da obra. A importância econômica das marinas para o turismo 

local ou regional não pode ser desprezada. Questões sanitárias e impactos de animais 

incrustantes são importantes para a ocupação da marina; questões de agitação marí-

tima e efeitos de ventos são vitais para o acesso e o fundeio de pequenas embarca-

ções; finalmente, o risco de ressonância induzida pelas ondas de período longo ou por 

ação do vento pode danificar seriamente os barcos ancorados. 
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Figura 44: Marina de Fortaleza, CE e obras de abrigo. (Foto: C.F. Neves, setembro 2007.) 

2.4.3 Vulnerabilidades 

A vulnerabilidade das praias, naturais e artificiais, das estruturas costeiras e de quais-

quer obras de engenharia localizada na zona costeira pode ser avaliada em função de 

três diretrizes: (1) a cota da estrutura em relação ao nível médio do mar e do terreno; 

(2) as variáveis ambientais (regime de ondas, nível do mar, correntes, dados geomor-

fológicos e geotécnicos, precipitação, vento, pressão atmosférica, temperatura, vazão 

fluvial etc.) que foram utilizados para projeto; (3) a função da obra e sua evolução ao 

longo do tempo.  

Em relação à primeira diretriz, várias instituições no Brasil estabeleceram, independen-

temente, suas respectivas referências altimétricas e planimétricas (datum vertical e 

horizontal, respectivamente). Em relação ao datum vertical existem: (1) IBGE (datum 

Imbituba), que é a referência oficial para toda a cartografia terrestre brasileira, é o nível 

médio do mar em Imbituba (SC) observado ao longo de nove anos na década de 

1950; (2) CNG; (3) Portobrás, que adota um datum local para cada porto ou região 

costeira onde tenha sido construída ou projetada obra pelas empresas portuárias da 

empresa holding; (4) 5ª Divisão de Levantamento do Exército; (6) Diretoria de Hidro-

grafia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil, que adota diferentes referências para 

a cartografia náutica, cada qual válido apenas para um conjunto de cartas, variável ao 

longo da costa brasileira e nem sempre referenciado ao datum IBGE. Por exemplo, no 

caso da Região Metropolitana de Recife, Neves e Muehe (1995) identificaram três ní-

veis de referência na região costeira: o datum IBGE (Imbituba) para os mapas terres-

tres, o datum Portobrás para as obras do porto de Recife e para as diversas obras de 

proteção costeira projetadas pelo Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e o zero 
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hidrográfico definido pela DHN. A diferença entre eles era aproximadamente de 1m, de 

acordo com a seguinte relação: datum IBGE está 1106 mm acima do datum DHN, que 

por sua vez está 266mm acima do datum Portobras. A amplitude média da maré de 

sizígia local é 2,2m. 

Em conclusão, considera-se a premente necessidade de atualização da cartografia 

náutica (Exman, 2008) sob risco de serem aumentados os prêmios de seguro pagos 

pelas empresas de navegação devido a uma possível suspeição da insegurança das 

cartas náuticas brasileiras. Tal atualização seria condição para a realização de vários 

estudos de engenharia costeira, para o desenvolvimento científico e tecnológico e para 

a compatibilização cartográfica (datum vertical e horizontal) entre os mapas do IBGE e 

as cartas náuticas (DHN) com vista a uma possível futura construção de um Modelo 

Digital de Terreno (MDT) para a zona costeira, com resolução horizontal de 1 a 10 

segundos e resolução vertical de 1 metro. 

Em relação à segunda diretriz, a vulnerabilidade manifesta-se porque as informações 

ambientais costeiras (especialmente ondas e nível do mar) em geral não são monito-

radas regularmente ou são inexistentes ao longo da maior parte da costa do Brasil. 

Por exemplo, enquanto Portugal com 700 km de linha de costa mantém três bóias-

ondógrafos permanentes, o Brasil não realiza nenhuma medição de longo prazo (per-

manente) de ondas que permita acesso público e gratuito aos dados. Na hipótese de 

acontecer algum dano estrutural em consequência de uma ressaca, pode-se chegar a 

um impasse pela impossibilidade para decidir se as condições ocorridas foram excep-

cionais, ou se o evento é manifestação de uma mudança climática, ou se houve de-

gradação da estrutura, ou ainda, se houve erro de projeto ou de execução da obra. 

Esta é uma questão relevante para as seguradoras, o que se tornará inevitavelmente 

mais frequente no Brasil face a um cenário de mudanças climáticas. Deixar de monito-

rar o ambiente marinho poderá representar, assim, um custo certamente maior que o 

próprio programa de monitoramento, considerado hoje demasiadamente caro pelo 

Estado ou pelos empreendedores. A persistente “ignorância ambiental” sobre a zona 

costeira é seguramente a maior das vulnerabilidades enfrentadas pelo Brasil neste 

cenário de mudanças climáticas. 

A Tabela 7 apresenta alguns parâmetros relevantes para o dimensionamento e/ou 

para a determinação de vulnerabilidade ambiental das categorias de obras costeiras 

apresentadas nas seções anteriores. Esta lista não é completa, pois seria possível 

incluir dados hidrológicos, meteorológicos e oceanográficos adicionais, importantes 
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para algum tipo de obra ou situação específica da obra considerada. Além disso, os 

valores indicados para o grau de relevância de cada parâmetro ambiental, ou quanto 

ele é passível de ser influenciado por mudanças climáticas globais, não são absolutos 

e, como metodologia de trabalho, poder-se-ia aplicar um sistema tipo Delphi para obter 

uma percepção da sociedade sobre o fenômeno em questão. 

Em relação à terceira diretriz, introduz-se o conceito de resiliência de uma obra costei-

ra, conforme definição de Kamphuis (2008), que consiste na capacidade de recupera-

ção de um sistema costeiro, incluindo as obras aí instaladas. Em primeiro lugar, é ne-

cessário ter claramente definidas as funções de uma obra costeira dentro de seu con-

texto ambiental, social e econômico. Qualquer obra de engenharia inserida no ambien-

te costeiro provoca alterações ambientais; no entanto, face ao atual cenário de mu-

danças climáticas, não é mais suficiente perguntar quais são os efeitos que a estrutura 

provoca no entorno, mas quais são os efeitos que um clima variável pode provocar 

sobre uma estrutura. Tal postura significa uma mudança radical nos processos de “fa-

zer engenharia”, que incorpora os diversos agentes (usuários, proprietários, governo 

etc.) e um processo de tomada de decisão que pressupõe transparência, capacidade 

de diálogo entre os participantes e conhecimento técnico sobre o assunto. 

Como orientação de trabalho, sugere-se a realização de estudos específicos de vulne-

rabilidade dos portos e das cidades portuárias brasileiras, seguindo a metodologia 

apresentada por Nicholls et al. (2008) e aplicada por Hallegate et al. (2008) à cidade 

de Copenhagen. Tal metodologia inclui, além de parâmetros ambientais, a avaliação 

de risco de acordo com avaliação das empresas de resseguros (e.g. München Re, 

2008), a avaliação econômica dos bens em risco e condições sócio-econômicas. Nes-

te último aspecto, é importante ressaltar a precária oferta de leitos hospitalares ao lon-

go dos municípios costeiros, o que dificulta a capacidade de resposta dos órgãos de 

Defesa Civil, bem como a necessidade de identificação de possíveis rotas de fuga em 

situações de inundação ou eventos extremos, o que exigiria mapeamento cartográfico 

ainda indisponível no Brasil. 
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Tabela 7: Lista de alguns parâmetros ambientais relevantes para o dimensionamento ou para a 
avaliação de vulnerabilidades das obras costeiras. 

 
Vulnerabilidade / Necessidade de Informações 
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 d
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morfologia 

de praia 

obras rígidas aderentes 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 2 0 0 

obras rígidas destacadas 3 1 3 3 3 3 3 3 0-1 1 2 0 0 

obras flexíveis aderentes 3 3 3 3 3 3 3 2 0-1 1 2 0 0 

alimentação artificial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 

espigões 3 3 3 3 3 3 3 3 1-2 1 1 0 0 

embo-

cadura 

guia-correntes 3 3 3 3 3 3 3 3 0-1 1 1 3 3 

transpasse de sedimentos 3 2 2 2 3 3 3 3 0-1 0 0 0 2 

portos 

estruturas de acostagem 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 0 0 0 

estruturas de abrigo 3 2 3 3 3 3 3 2 0 1 1 1 0 

áreas de manobra e canais 

de acesso 
3 3 3 3 2 2 2 3 0 3 0 1 0 

estocagem e armazenamen-

to 
0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

equipamentos 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

tomadas 

d’água 

estruturas de captação 2 2 3 3 2 2 1 2 0 0 0 3 3 

bombas 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 

estruturas de apoio 3 3 3 3 2 2 0 2 0 0 0 1 1 

sanea-

mento 

rede pluvial 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

rede de coleta de esgoto 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

emissários 3 2 3 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 

canais de drenagem 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1-2 

diques 3 3 3 3 3 3 3 1-2 0 3 2-3 0 0 

dutos 
rígidos 3 2 2 2 3 3 3 3 1-2 1 0 0 0 

flexíveis 3 2 2 2 3 3 3 3 1-2 1 0 0 0 

dragagem 
estuarina 3 1-2 3 3 1-2 1-2 0-1 3 0 2 2 3 3 

marítima 3 0-1 3 3 2-3 2-3 1-2 3 0 2-3 1-2 0 0 

Legenda: 0 = sem importância ; 1 = pouco importante; 2 = importante; 3 = muito importante. 
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2.5 Valoração do Patrimônio em Risco 

A zona costeira é reconhecida pelas empresas seguradoras como a região geográfica 

de maior risco, pois, como interface entre oceano, atmosfera e litosfera, está sujeita a 

conseqüências de eventos extremos nesses três domínios. No caso de mudanças 

climáticas, adicionam-se a esse risco inerente, novos padrões ambientais, sobre os 

quais existem grandes incertezas sobre sua evolução. Mesmo que se tome o cenário 

mais pessimista de elevação do nível do mar, o que atualmente é previsto como sendo 

da ordem de 1,5 m até 2100, sabe-se que, durante a passagem de um furacão inten-

so, a sobrelevação temporária do nível do mar pode ser igual ou superior a este valor, 

adicionado a outros efeitos tais como ondas altas, ventos fortes, grande volume de 

precipitação e tornados que em geral se formam na esteira da passagem de um gran-

de furacão.  

E se fenômenos acontecerem em uma dada região, para os quais nunca houve regis-

tro? Seria correto utilizar estatísticas baseadas em “tempo de retorno” que trazem 

consigo, intrinsecamente, a hipótese de uma “estacionariedade climática”? Como es-

timar as perdas potenciais nesta situação? A ocorrência do “Catarina”, um ciclone ex-

tratropical com intensidade equivalente à de um furacão de Classe I, cuja trajetória de 

Oeste para Leste (ou seja, do continente para o oceano) é revertida em função da 

temperatura mais quente da superfície do mar na costa de Santa Catarina, passa a 

propagar-se do oceano em direção à costa, atingindo a zona costeira ao Sul de Floria-

nópolis. Seria isto um fenômeno anômalo ou o primeiro de uma série de eventos em 

um novo cenário climático. Esta é a mesma situação de um colonizador, que chega a 

um continente aparentemente desabitado, constrói um povoado num local aparente-

mente seguro e, da noite para o dia, as casas são destruídas pelas ondas e pelo a-

vanço súbito do mar. Isto é exatamente o que ocorreu com a Vila de São Vicente, no 

século XVI. Nós, hoje, talvez sejamos como colonizadores de um novo planeta, des-

conhecido e ao mesmo tempo familiar. Como habitá-lo de maneira sustentável? Como 

minimizar as perdas daqueles investimentos em infra-estrutura urbana? Como garantir 

a sobrevivência da sociedade tal qual a conhecemos? 

A valoração do patrimônio em risco na zona costeira, nos diversos cenários de mu-

danças climáticas, constitui tarefa muito difícil, posto que existem patrimônios ambien-

tais, rurais, históricos, urbanos e sociais em risco. Em primeiro lugar, existem ainda 

grandes incertezas sobre os padrões climáticos futuros. Em segundo lugar, ainda não 

é possível prever toda a cadeia de eventos que causam agentes dinâmicos sobre a 
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zona costeira, por exemplo, geração de ondas e maré meteorológica. Em terceiro lu-

gar, todos os modelos globais possuem escala espacial muito grosseira, incapazes de 

caracterizar eventos que ocorrem ao longo de uma faixa de 50 km, ao longo de mais 

de 12.000 km de linha de costa, como é o caso do Brasil e de outros países com di-

mensões continentais. Em quarto lugar, é preciso distinguir entre diversos “valores”: o 

patrimônio em risco (no caso de sua perda total, por exemplo), o custo de sua constru-

ção ou de sua reconstrução (por exemplo, a reconstrução de um quebra-mar parcial-

mente danificado pelas ondas, como ocorreu recentemente em Vitória, ES e no Rio de 

Janeiro, RJ), os custos pela cessação do funcionamento da obra (por exemplo, a inter-

rupção das atividades do porto de Itajaí em decorrência da enchente e deposição de 

sedimentos em 2009). Finalmente, em quinto lugar, há que se considerarem os custos 

de controle e de recomposição da sociedade após um evento extremo, quando são 

interrompidos todos os serviços básicos (abastecimento de água, serviços de esgoto, 

energia elétrica, atendimento de saúde, fornecimento de alimentação, entre outros, 

aliados à condições sociais precárias eventualmente pré-existentes) e os padrões de 

comportamento individual e coletivo ficam suspensos, instalando-se a violência social. 

Percebe-se, portanto, que a valoração dos impactos resultantes das mudanças climá-

ticas sobre a zona costeira como um todo é atividade demasiadamente complexa e 

bastante distinta daquela efetuada para avaliar os impactos sobre a produção agrícola, 

ou consumo / produção energética, ou as conseqüências de mudanças do regime de 

chuvas. No caso da Europa, do Japão ou dos Estados Unidos, parte significativa da 

zona costeira encontra-e em estágio avançado de urbanização, com elevadas taxas 

de densidade demográfica, fazendo sentido uma valoração de impactos das mudan-

ças climáticas sobre a zona costeira a partir do patrimônio econômico, social e físico aí 

instalado. Por este motivo, as avaliações têm sido restritas a cidades (ambientes urba-

nos ou portuários), e mesmo assim o assunto ainda é objeto de pesquisa. 

Tomando-se como exemplo inicial o furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans em 

2005, as seguintes perdas foram relatadas pela Lousiana Recovery Authority: 

 Residências e perdas pessoais:  US$ 27 a 35 bilhões 

 Propriedades comerciais:   US$ 25 a 29 bilhões 

 Infra-estrutura de serviços:   US$ 15 a 18 bilhões 

 Instalações públicas, saúde e educação: US$ 6 a 8 bilhões 
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A estas cifras, devem ser somadas as perdas indiretas pela interrupção da produção, 

pela suspensão do fluxo de turismo, pelos custos sociais inerentes a perdas de em-

prego e outros benefícios de seguridade social. 

Hallegate (2008) propõem uma metodologia baseada num modelo denominado Adap-

tative Regional Input-Output (ARIO), o qual constrói tabelas de entrada-saída (input-

output) de valores econômicos que expressam o inter-relacionamento econômico entre 

os diversos agentes (indústrias, governo, profisisonais, setores econômicos) afetados. 

Esta metodologia foi aplicada às Regiões Metropolitanas de Copenhague e de Nova 

Orleans. A aplicação desta metodologia ao caso brasileiro fica condicionada e limitada 

pela falta de informações ambientais, pela inexistência de uma cartografia suficiente-

mente detalhada para caracterizar as regiões, as populações e as atividades econômi-

cas em risco e possivelmente pela dificuldade de caracterizar as teias de relaciona-

mento econômico nos setores censitários afetados. 

A metodologia apresentada por Nicholls et al. (2008), de uso mais fácil, faz a estimati-

va dos bens ou benfeitorias em risco (Ea) efetuada de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑝 × PIB/capita × 5 

onde a população exposta (Ep) foi calculada com base nas informações do LANDSAT 

2002 e o PIB per capita foi considerado o mesmo em todo o país (aproximadamente 

US$ 8.490,00). A experiência internacional considera que os investimentos em benfei-

torias urbanas são da ordem de 25% do PIB, com uma taxa de crescimento de benfei-

torias de 3% a.a. e uma vida útil de 40 anos. Sob essas condições, estima-se que os 

valores dos bens situem-se na faixa de 4 a 5 vezes o valor do PIB per capita; multipli-

cando-se pela população que vive nas áreas de risco, Nicholls obtém uma estimativa 

dos bens em risco. 

Nicholls et al. (2008) conduziram uma análise comparativa de 136 cidades portuárias 

em todo o mundo. As cidades brasileiras consideradas estão listadas na Tabela 8, sob 

a ressalva da possibilidade de haverem sido subestimados tais valores, tendo em vista 

mudanças futuras das benfeitorias das cidades e diferenças sociais entre áreas rurais 

e urbanas. Segundo o autor, Vitória seria a cidade brasileira mais vulnerável com bens 

valorados em US$ 13,52 bilhões para o cenário atual, ou seja, mais de 3 vezes mais 

do que o Rio de Janeiro, e uma população em risco mais de 10 vezes maior do que 

Recife, o que não parece razoável. 
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Por este motivo, faz-se necessária uma avaliação mais criteriosa, considerando os 

valores de PIB per capita reais, bem como a identificação efetiva da população e do 

patrimônio em risco. Efetuar tal tarefa para toda a zona costeira brasileira constitui 

tarefa de resultado questionável, posto que mais de 50% da linha de costa brasileira 

encontra-se ainda pouco habitada. Mesmo assim, a título de aplicação de metodologi-

a, adotou-se um critério de quantificar a população afetada por risco de inundação 

com base nas categorias do parâmetro PLC (População por extensão de Linha de 

Costa), incluindo-se um fator de correção, fpop, a ser multiplicado pela população da 

micro-região (PMicro-Região). O patrimônio em risco (Ea) é obtido pela fórmula: 

𝐸𝑎 = 𝑓𝑝𝑜𝑝 × 𝑃𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑅𝑒𝑔𝑖 ã𝑜 × PIB/capita × 5 

O fator fpop é indicado na  

Tabela 9, determinado a partir dos estudos de caso conduzidos no presente relatório e 

na observação que, nos municípios de pequena concentração populacional (menor 

pressão antrópica sobre a zona costeira), possivelmente haveria menor quantidade de 

patrimônio ou de atividades econômicas impactadas, assim como os custos de reloca-

ção da população seriam também menores. 

 

Tabela 8: Análise comparativa de vulnerabilidade das cidades portuárias (Nicholls et al., 2008). 

cidade 
posição mundial população 

(1.000 hab) 
patrimônio 
US$ bilhão propriedade população 

Belém 79 72 40 1,69 

Fortaleza 110 107 12 0,51 

Natal 102 93 16 0,7 

Recife 86 81 27 1,12 

Maceió 106 105 13 0,57 

Salvador 116 113 9 0,38 

Vitória 35 31 320 13,52 

Rio de Janeiro 56 54 98 4,13 

Santos 98 89 18 0,76 

Porto Alegre 83 78 31 1,3 

 

Tabela 9: Fator de correção para cálculo da população em risco em cada micro-região. 

categoria PLC fpop 

até 1.000 hab/kmLC 0,1% 

1.000 – 5.000 hab/kmLC 1,0% 

5.000 – 10.000 hab/kmLC 2,6% 

mais de 10.000 hab/kmLC 6,6% 
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Esta metodologia foi aplicada para todas as micro-regiões do Brasil, adotando-se o 

valor do PIB per capita de cada micro-região. A estimativa obtida foi de R$ 136.484,98 

milhões, e as micro-regiões mais vulneráveis foram (em ordem decrescente) Rio de 

Janeiro (R$ 55,6 bilhões), Salvador (R$ 14,0 bilhões), Porto Alegre (R$ 11,1 bilhões), 

Vitória (R$ 9,72 bilhões), Santos (R$ 9,52 bilhões), Recife (R$ 8,67 bilhões) e Fortale-

za (R$ 8,01 bilhões). 

Alternativamente, com base na experiência para o município do Rio de Janeiro, de-

senvolveu-se o conceito de Extensão Equivalente de Linha de Costa. O valor estimado 

de cada tipo de patrimônio (urbanização, redes de serviços públicos etc.) é convertido 

numa extensão de linha de costa cuja proteção teria o mesmo valor. Conhecendo-se a 

população por unidade de comprimento de linha de costa (PLC) e conhecendo-se o 

valor do PIB per capita, pode-se assim estabelecer um valor do PIB/km de linha de 

costa (PIB-LC). Cidades com alto valor de PIB-LC representariam aquelas que teriam 

maior valor de patrimônio potencialmente impactado pelas mudanças climáticas, em 

especial pela elevação do nível médio do mar. 

Mais uma vez, utilizou-se um fator de correção em função do valor de PLC para cada 

micro-região, de modo que a estimativa do patrimônio em risco (Ea) seria obtida pela 

expressão 

𝐸𝑎 = 𝑓𝐿𝐶 × PLC × PIB/capita 

O fator de correção fLC é dado pela Tabela 10, de acordo com a densidade popula-

cional ao longo da costa. 

Tabela 10: Fator de correção para extensão equivalente de Linha de Costa. 

categoria PLC fLC 

até 1.000 hab/kmLC 1,0% 

1.000 – 5.000 hab/kmLC 8,0% 

5.000 – 10.000 hab/kmLC 20% 

mais de 10.000 hab/kmLC 50% 

 

Da mesma forma, esta metodologia foi aplicada a todas as micro-regiões costeiras, 

obtendo-se uma ordenação das cidades brasileiras semelhante àquela obtida pela 

metodologia de valoração baseada apenas na população em risco, embora os valores 

encontrados sejam maiores. Em ordem decrescente, obtiveram-se os seguintes valo-

res: Rio de Janeiro (R$ 84,3 bilhões), Salvador (R$ 21,2 bilhões), Porto Alegre (R$ 
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16,9 bilhões), Vitória (R$ 14,7 bilhões), Santos (R$ 14,4 bilhões), Recife (R$ 13,1 bi-

lhões) e Fortaleza (R$ 12,1 bilhões), somando um total de R$ 207,5 bilhões.  

A Figura 45 ilustra os resultados de aplicação das duas metodologias, inclusive indi-

cando os valores associados a regiões de densidade populacional intermediária e bai-

xa. A Tabela 11 apresenta as 30 micro-regiões brasileiras que apresentaram maiores 

valores de patrimônio vulnerável pelas duas metodologias adotadas. Além das princi-

pais capitais, merece atenção a posição de destaque daquelas regiões onde existem 

instalados portos e atividades ligadas à produção de petróleo. 

 

Figura 45: Valoração do patrimônio em risco na zona costeira: comparação entre metodologias. 
Círculo externo: critério de Extensão Equivalente de Linha de Costa; Círculo interno: 
crotério de porcentagem de população da Micro-Região.  
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Tabela 11: Valoração de patrimônio vulnerável em cada micro-região pelas duas metodologias 
adotadas. 

 Estado Micro-região fpop 
Valor estimado 

(R$ milhões 
fLC 

Valor estimado  
(R$ milhões) 

1 RJ Rio de Janeiro 50% R$ 84.313,23 6,6% R$ 55.646,73 

2 BA Salvador 50% R$ 21.204,71 6,6% R$ 13.995,11 

3 RS Porto Alegre 50% R$ 16.891,74 6,6% R$ 11.148,55 

4 ES Vitória 50% R$ 14.721,42 6,6% R$ 9.716,13 

5 SP Santos 50% R$ 14.428,25 6,6% R$ 9.522,65 

6 PE Recife 50% R$ 13.140,96 6,6% R$ 8.673,03 

7 CE Fortaleza 50% R$ 12.134,45 6,6% R$ 8.008,74 

8 RN Natal 50% R$ 4.437,46 6,6% R$ 2.928,72 

9 PB João Pessoa 50% R$ 4.248,21 6,6% R$ 2.803,82 

10 AL Maceió 50% R$ 3.853,03 6,6% R$ 2.543,00 

11 PA Belém 20% R$ 3.848,84 2,6% R$ 2.501,74 

12 MA São Luís 20% R$ 2.356,23 2,6% R$ 1.531,55 

13 RJ 
Campos dos  
Goytacazes 

8% R$ 1.947,41 1,0% R$ 1.217,13 

14 SE Aracaju 20% R$ 1.045,25 2,6% R$ 679,41 

15 SC Florianópolis 8% R$ 924,57 1,0% R$ 577,86 

16 RJ Região dos Lagos 8% R$ 801,24 1,0% R$ 500,77 

17 SC Itajaí 8% R$ 745,31 1,0% R$ 465,82 

18 RJ Macaé 8% R$ 740,03 1,0% R$ 462,52 

19 RJ 
Bacia do Rio São 

João 
8% R$ 584,85 1,0% R$ 365,53 

20 PE Suape 8% R$ 571,65 1,0% R$ 357,28 

21 RN Mossoró 20% R$ 543,88 2,6% R$ 353,52 

22 SP Caraguatatuba 8% R$ 462,07 1,0% R$ 288,79 

23 PR Paranaguá 8% R$ 413,16 1,0% R$ 258,23 

24 ES Linhares 8% R$ 370,00 1,0% R$ 231,25 

25 ES Macapá 8% R$ 332,31 1,0% R$ 207,69 

26 RJ 
Baía da  

Ilha Grande 
8% R$ 301,12 1,0% R$ 188,20 

27 RS Pelotas 8% R$ 260,34 1,0% R$ 162,71 

28 RJ Itaguaí 8% R$ 182,02 1,0% R$ 113,76 

29 BA Ilhéus-Itabuna 8% R$ 154,71 1,0% R$ 96,69 

30 ES São Mateus 8% R$ 125,21 1,0% R$ 78,26 
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2.6 Respostas e Ações de Mitigação e Adaptação 

2.6.1 Ações preparatórias de base 

De acordo com as recomendações da U.S. FEMA – Federal Emergency Management 

Agency (2007), dez ações deveriam ser tomadas pelo Governo Americano a fim de 

enfrentar os crescentes desafios de proteção da população em áreas de risco na zona 

costeira. Estas ações são resumidas a seguir. 

A1. Monitorar nível médio do mar por 20 anos e aprimorar métodos estatísticos 

de previsão de extremos; 

A2. Avaliar comportamento, estrutural e funcional, das obras costeiras com ní-

vel de risco igual a 1%; 

A3. Desenvolver métodos para caracterizar a transformação das ondas de tem-

pestade desde o oceano até a costa; 

A4. Caracterizar a forma das praias antes e depois das ressacas; 

A5. Estabelecer modelos para cálculo de espraiamento das ondas (“run up”) 

com nível de risco de excedência igual a 2%; 

A6. Determinar a influência das ondas na formação do nível médio do mar na 

linha de costa (“wave set up”); 

A7. Aprimorar métodos, numéricos e experimentais, para cálculo do galgamen-

to das estruturas (“wave overtopping”) pelas ondas; 

A8. Aperfeiçoar métodos de previsão de ondas a partir de modelos de circula-

ção atmosférica; 

A9. Mapear zonas de risco de erosão, assoreamento, inundação costeira e a-

ção das ondas e das correntes; 

A10. Mapear a evolução das dunas frontais, como formas naturais de conter 

a ação do mar. 

Ao analisar a situação brasileira, constata-se que algumas dessas ações já foram for-

malmente tomadas pelo Governo Brasileiro, através de vários órgãos vinculados aos 

Ministérios de Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia e da Defesa, bem como atra-

vés de órgãos estaduais responsáveis pelo Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro. A seguir, essas ações serão avaliadas, como elas estão a ser conduzidas e 

finaliza-se a seção propondo um conjunto de ações adequado à realidade do Brasil. 
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2.6.1.1 Ação A1 – monitoramento do nível do mar 

Levantamento das informações disponíveis no Banco Nacional de Dados Oceanográ-

ficos realizado por Salles et al. (2000), resumido na Tabela 12, indica que as medições 

maregráficas foram realizadas há mais de 30 anos, com duração inferior a 90 dias e 

sem materializar a referência de nível geodésica. 

Tabela 12: Quantificador dos levantamentos maregráficos no Brasil (Salles et al. 2000). 

 

A Figura 46 apresenta a variação do nível médio mensal em três localidades: Cana-

néia e Santos, no Estado de São Paulo, e em Charleston, no estado da Carolina do 

Sul. Procura-se evidenciar a insuficiência das séries de curta duração para caracteri-

zar variações de Nível Médio do Mar; e mais, enfatiza-se que as possíveis variações 

futuras do nível médio do mar não podem ser inferidas a partir das tendências obser-

vadas ao longo do século XX. 

 

Figura 46: Variações do nível médio mensal em Charleston, Santos e Cananéia. 

Há quantos Duração (dias)

anos? < 20 20 - 40 40 - 90 90 - 240 240 - 400 > 400 Totais

menos de 5 0 9 1 0 1 0 11

5 a 15 1 17 8 1 5 2 34

15 a 20 0 17 5 3 7 1 33

20 a 25 5 26 0 5 7 3 46

25 a 30 4 34 1 0 0 0 39

mais de 30 9 68 0 0 20 1 98

Totais 19 171 15 9 40 7 261
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Atualmente, medições permanentes de nível do mar são conduzidas pelo Programa 

GLOSS-Brasil, sob coordenação do Centro Hidrográfico da Marinha (CHM) e em par-

ceria com universidades e empresas portuárias, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) que mantém 5 estações que compõem a Rede Maregráfica para 

Fins Geodésicos. Esta Rede, a longo prazo, fornecerá subsídios para o estabeleci-

mento de um novo datum vertical unificado para a América do Sul. A Tabela 13 resu-

me as estações permanentes em operação no Brasil, indicando a localização, o tipo 

de equipamento e a extensão das séries históricas. 

Tabela 13: Marégrafos permanentes em operação no Brasil cujos dados são de domínio 
público (2008). 

Estação (ordem) operação 
localização 

extensão das séries de dados (*) 
Estado situação 

Rio Grande (2) FURG RS estuário 1981 – 2003 

Imbituba (1) IBGE PR costa aberta 2001 – 2006 

Cananéia (1) USP SP estuário 1954 – 2006 

Ilha Fiscal (1) CHM RJ baía 1963 – 2007 

Imbetiba (Macaé) (2) IBGE RJ costa aberta 2001 – 2006 

Barra do Riacho (2) Portocel ES costa aberta ? 

Salvador (1) IBGE/CHM BA baía 2004 – 2007 

Fortaleza (e/a) IBGE CE costa aberta 1995 – 1998 

Ponta da Madeira (2) Vale MA baía 1985 - ? 

Santana (e/a) IBGE AP estuário  

Trindade (e/a) CHM - ilha 1983 

Fernando de Noronha (e/a) CHM - ilha 1985 – 1986 

S. Pedro e S. Paulo (e/a) CHM/IBGE - ilha 1982 – 1985 

Legenda: (1) = estação primária (2) = estação secundária (e/a) = em análise 

(*) - dados disponíveis na Universidade do Havaí http://www.goosbrasil.org  

 

2.6.1.2 Ação A2 – avaliação das estruturas com nível de risco 1% 

Ações desta natureza jamais foram tomadas de maneira sistemática, nem pelas em-

presas portuárias ou proprietárias de terminais portuários, nem pelas agências ambi-

entais, nem pelo Governo Federal. Esta seria a ação de mais alta prioridade a ser em-

preendida, mas para atingir tal objetivo seriam necessários: 

(1) Recuperar dados de projeto das obras de engenharia na zona costeira (difícil) 

(2) Estabelecer cenários para a zona costeira, com resolução espaço-temporal 

significativamente mais refinada do que os atuais modelos globais (muito difícil) 

http://www.goosbrasil.org/
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(3) Alocar recursos financeiros, especialmente do Fundo Setorial Aquaviário, para 

execução da tarefa (muito fácil) 

(4) Montar equipe multidisciplinar para condução da tarefa (fácil) 

(5) Estipular prazo para conclusão das tarefas (fácil) 

(6) Incorporar as conclusões do estudo em ações de investimento em Ciência, 

Tecnologia e Inovação (difícil) 

A avaliação em quatro níveis (muito fácil, fácil, difícil e muito difícil) refere-se à dispo-

nibilidade de dados, capacidade de recuperação de informações após a desintegração 

de importantes acervos (especialmente Portobrás e DNOS), capacidade de articulação 

entre instituições e coordenação de equipes multidisciplinares. Este conjunto de ações 

deveria anteceder qualquer outro investimento que se venha a fazer, tanto em investi-

gação científica, quanto em projetos de engenharia, sobre as possíveis respostas às 

mudanças climáticas. 

2.6.1.3 Ação A3 – transformação das ondas desde sua geração no oceano até 
a costa 

Existem vários modelos de geração e de propagação de ondas disponíveis na literatu-

ra de engenharia costeira, cada qual baseado em formulações matemáticas distintas e 

oferecendo características diversas de aplicação. Todos exigem, porém, conhecimento 

detalhado sobre a batimetria em uma área que se estende aproximadamente de 20 a 

50 km em volta do trecho de costa de interesse. Algumas restrições se impõem à apli-

cação indiscriminada desses modelos: (1) a baixa resolução das cartas náuticas, que 

em geral são omissas nas proximidades da costa e em locais onde não existe navega-

ção; (2) a dificuldade de relacionar cotas batimétricas com cotas topográficas, de mo-

do a incluir variações do nível d’água devidas à maré astronômica e à maré meteoro-

lógica, Especialmente quanto à previsão da direção e da altura da onda na arrebenta-

ção; (3) a instabilidade intrínseca de alguns desses modelos numéricos a pequenos 

desvios de valores de profundidade; (4) a influência das correntes de maré ou fluviais, 

em geral desconhecidas em oceano aberto, para a refração das ondas ou mudança de 

frequência (efeito Doppler da corrente sobre as ondas). 

2.6.1.4 Ação A4 – caracterização da evolução morfológica de praias 

As praias respondem dinamicamente à ação das ondas e à situação do nível do mar, 

ajustando-se a situações ótimas de dissipação de energia das ondas. Tal resposta 

pode manifestar como mudanças na forma do perfil transversal (vertical), assim como 

na posição do perfil longitudinal (horizontal, em planta). No primeiro caso, cita-se como 
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exemplo a formação de bancos de areia e no segundo caso a própria orientação das 

praias de enseada. 

A previsão do recuo da linha de costa em conseqüência da elevação do nível do mar 

tem sido feita utilizando-se a Regra de Bruun ou o conceito de perfil de equilíbrio. Ob-

serva-se porém, que tal recuo depende também da altura da onda na arrebentação e 

da característica granulométrica da praia. A Figura 47 indica a estimativa do recuo da 

linha de praia para dois valores de diâmetro mediano dos grãos de sedimento, da altu-

ra de onda na arrebentação e da elevação do nível médio relativo do mar (por exem-

plo, devido a uma ressaca). 

 

Figura 47: Estimativa do recuo de praias para valores de diâmetro mediano dos sedimen-tos 
igual a 0,35mm, 0,50mm e 0,65mm, em função da altura da onda e da eleva-ção do 
nível médio relativo do mar. 

Para exemplificar o uso da Figura 47, considere uma elevação do nível médio do mar 

de 2,0m, possivelmente associada a um evento meteorológico extremo. Nesta situa-

ção, pode-se aceitar uma onda de 2,5m de altura na arrebentação. Dependendo da 

granulometria dos sedimentos da praia considerada, o recuo pode varia de 45m (areia 

mais grossa, D50 igual a 0,65mm) a 70m (areia mais fina, D50 igual a 0,35mm). 
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2.6.1.5 Ações A5 a A7 – quantificação da ação dinâmica das ondas: 
espraiamento, galgamento e transmissão 

Define-se espraiamento (“run-up”) como a elevação máxima que a água atinge quando 

uma onda arrebenta sobre uma rampa, uma estrutura ou uma praia. Galgamento (“o-

vertopping”) é o volume de água da onda que ultrapassa uma estrutura ou a crista de 

um cordão litorâneo, por unidade de comprimento longitudinal da estrutura. Transmis-

são (“transmission”) é a capacidade da onda de ultrapassar uma estrutura submersa, 

arrebentar e se reformar como um novo trem de ondas. Estudos dessa natureza são, 

em geral, conduzidos em modelos físicos reduzidos, em laboratórios de hidráulica, e 

raramente conseguem ser quantificados na Natureza, em face à violência do mar 

quando tais eventos ocorrem. No Brasil, o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) 

da Secretaria Especial de Portos tem a maior experiência acumulada na condução 

desse tipo de estudos, todos conduzidos para auxílio a projetos de obras de abrigo 

portuário e costeiro. Entre as instituições acadêmicas, apenas o Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) e a Funda-

ção Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH/USP) dispõem de canal de ondas; no 

primeiro caso, apenas ondas monocromáticas podem ser reproduzidas, enquanto que 

no segundo caso, o sistema de geração de ondas irregulares foi concluído em dezem-

bro de 2007 (v. Cerdeira, 2006, para revisão sobre instalações de hidráulica marítima 

experimental no Brasil). Pode-se com segurança afirmar que o Brasil não está prepa-

rado para desenvolver conhecimento próprio a partir de estudos de hidráulica marítima 

experimental, as universidades não dispõem de meios experimentais adequados para 

avanço e inovação tecnológica em assuntos relacionados à estabilidade e ao compor-

tamento funcional de estruturas marítimas ou de morfologia de praias, e as entidades 

proprietárias das estruturas marítimas tampouco monitoram a ação das ondas. Na 

medida em que a Árvore do Conhecimento adotada pelos órgãos de fomento à Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação não reconhecem formalmente a Engenharia Costeira como 

um setor identificável, sendo incapaz o sistema de fomento de direcionar recursos pa-

ra o desenvolvimento da Engenharia Costeira como uma subdivisão da Engenharia 

Civil, o Brasil torna-se vulnerável e até mesmo incapaz de propor respostas aos pro-

blemas advindos das mudanças do clima de ondas como um dos resultados das mu-

danças climáticas globais e regionais do Atlântico Sul e Equatorial. 
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2.6.1.6 Ação A8 – previsão de ondas a partir de modelos de circulação 
atmosférica 

O Centro de Previsão do Tempo e Estudos do Clima fornece a previsão de alturas e 

de períodos de ondas através de seu sítio na web. Tal previsão, porém, carece de 

comprovação com dados observados, seja pela falta de um programa consistente, em 

escala nacional, de monitoramento de ondas, seja pela postura de se acreditar sem 

questionamento nos resultados brutos dos modelos numéricos. Assim como os resul-

tados dos modelos atmosféricos precisam ser interpretados por meteorologistas, os 

resultados do modelo SWAN precisam ser submetidos à análise crítica de oceanógra-

fos, engenheiros costeiros ou outros técnicos com formação adequada para esta tare-

fa. Redes de monitoramento remoto com câmeras de vídeo podem ser ferramentas 

muito úteis, já empregadas em sítios dedicados à prática de surfe ou de monitoramen-

to ambiental sistemático (e.g. Nova Zelândia). 

2.6.1.7 Ação A9 – mapeamento das zonas de risco ao longo da costa - 
erosão, inundação, etc. 

O mapeamento das feições morfológicas de toda a costa brasileira, por Estado, à ex-

ceção do Piauí, com as indicações dos locais mais vulneráveis a erosão costeira já foi 

concluído (Muehe, 2006). Contudo, esta avaliação precisa ser atualizada periodica-

mente (por exemplo, a cada 5 ou 10 anos), em função das alterações morfológicas 

ocorridas, bem como em função da evolução dos usos do solo. 

Considerando que a zona costeira também é vulnerável a inundações e a outros efei-

tos das mudanças climáticas, é necessário que se concentrem esforços para efetuar 

outros mapeamentos temáticos de vulnerabilidades (vegetação, áreas inundáveis e 

alagadiças, disponibilidade de recursos hídricos, saneamento, transportes e energia). 

Para alcançar tal objetivo, a elaboração de mapeamento cartográfico atualizado da 

zona costeira, abrangendo áreas emersas e submersas, reduzidas a um único datum 

(IBGE) e com resolução vertical de 1m ou melhor, constitui ação estratégica de segu-

rança nacional. Tal ação deve ser iniciada imediatamente, tendo em vista a extensão 

da costa brasileira, e exigirá esforços integrados de entidades cartográficas do Ministé-

rio da Defesa, do IBGE e do INPE. 

2.6.1.8 Ação A10 – mapeamento de dunas frontais 

Dunas frontais desempenham importante papel na proteção de praias, pois fornecem 

o material necessário para que o perfil se ajuste a uma posição que maximize a dissi-
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pação de energia das ondas, especialmente em situações de ressaca. Dois aspectos 

devem ser considerados: o efeito do vento na alimentação da duna (retirando sedi-

mentos do estirâncio para terra em maré baixa) e a mobilização de dunas devido à 

retirada de vegetação, inclusive com prejuízos para povoamentos costeiros. Devido às 

feições geomorfológicas da costa brasileira, que foram descritas em seção anterior, 

onde aparecem dunas em vários trechos, bem como devido à vulnerabilidade da for-

mação de dunas em consequência de mudanças climáticas na zona costeira, este 

tema merece cuidado especial. 

2.6.1.9 Ações de base propostas 

B1.  Monitorar permanentemente o nível do mar, com base em uma Rede Maregráfi-

ca hierarquizada composta por estações-base, estações secundárias e estações 

temporárias; 

B2.  Monitorar simultaneamente parâmetros meteorológicos e oceanográficos; 

B3.  Aprimorar métodos estatísticos de previsão de extremos de parâmetros ambien-

tais, bem como de caracterização da permanência e da variabilidade temporal; 

B4.  Aperfeiçoar métodos de previsão de ondas a partir de modelos de circulação 

atmosférica; 

B5.  Desenvolver métodos para caracterizar a transformação das ondas de tempes-

tade desde o oceano até a costa; 

B6.  Caracterizar a forma das praias, em especial, antes e depois de ressacas objeti-

vando registrar recuos de berma; 

B7.  Mapear a evolução das dunas frontais, como formas naturais de conter a ação 

do mar, caracterizando os efeitos de variação da maré e efeitos eólicos; 

B8.  Avaliar comportamento, estrutural e funcional, das obras costeiras e portuárias, 

com nível de risco igual a 1%; 

B9.  Aprimorar métodos, numéricos e experimentais, para cálculo do comportamento 

de ondas junto a estruturas (galgamento, espraiamento, transmissão); 

B10.  Elaborar mapas temáticos das zonas de risco de erosão, de assoreamento, de 

inundação costeira, de serviços de saúde, de redes de transporte, de riscos en-

dêmicos, de densidade populacional e população por km de linha de costa etc., 

com atualização a cada 10 anos; 

B11.  Criar base cartográfica unificada para a zona costeira, englobando áreas emer-

sas e submersas, bem como estabelecer relação entre o nível de referência das 

Cartas Náuticas e o Datum IBGE. 
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O Ciclo do 

Monitoramento 

2.6.2 Monitoramento ambiental 

Tradicionalmente realizam-se campanhas de medição de parâmetros ambientais, po-

rém elas não podem ser caracterizadas como “monitoramento” no sentido estrito utili-

zado neste trabalho. Define-se então o monitoramento como ações de coleta, análise 

e interpretação de dados ambientais, de caráter permanente, objetivando sua trans-

formação em informação para fins de tomada de decisão por parte de um conjunto de 

gestores, tendo por fim o benefício da sociedade e a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Faz-se necessário implantar uma nova mentalidade que garanta a manutenção de um 

ciclo virtuoso conforme indicado na Figura 48, tendo em vista o contexto das mudan-

ças climáticas globais. A coleta permanente de dados deve ser seguida por ações de 

verificação da consistência, preenchimento de lacunas, correções de procedimentos, 

calibração de instrumentos (se for o caso). Os dados pré-processados são analisados 

por uma bateria de testes e métodos matemáticos, a fim de serem transformados em 

informação útil ao usuário. Estabelece-se assim um vínculo permanente entre os de-

senvolvedores de equipamentos (Tecnologia) e um corpo de analistas (Teorias mate-

máticas), que deve evoluir continuamente no tempo. Somente através da oferta de 

informações úteis ao usuário (Sociedade), justifica-se o investimento em campanhas 

continuadas de monitoramento ambiental, garantindo-se assim o fechamento do ciclo.  

 

Figura 48: Etapas do monitoramento ambiental, indicando exemplo de “círculo virtuoso”. 

medição

registro

verificação transformação

utilização
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2.6.3 Investigações sobre a dinâmica ambiental versus Pesquisa 
básica de engenharia 

Coloca-se frequentemente a dicotomia entre as investigações em geociências e os 

projetos de engenharia, não raro estas duas categorias encontram-se em franca opo-

sição. O desafio das mudanças climáticas que se descortina em futuro próximo, po-

rém, não permite que perpetue tal dicotomia, pois tanto o entendimento sobre a dinâ-

mica costeira quanto a proposta de soluções inovadoras são como dois lados de uma 

mesma moeda. Quem aceitaria uma moeda que tivesse apenas uma face? Não se 

trata de “cara ou coroa”, mas de “cara e coroa” para enfrentar um ambiente em transi-

ção, possivelmente acelerada. 

Existe hoje no Brasil uma cadeia razoavelmente estabelecida de grupos de pesquisa 

dedicados às Geociências na zona costeira. As carências são inúmeras, especialmen-

te colocadas pela falta de meios flutuantes, de recursos financeiros para trabalhos em 

ambiente agressivo e de pessoal técnico especializado. Através de ações cooperati-

vas, muitas dificuldades foram superadas e os grupos conseguiram se organizar a 

ponto de estabelecer, de maneira independente e auto-regulamentada, uma política de 

Ciência e Pesquisa (e.g. PGGM e PGG-Mar). 

No caso das Engenharias, especificamente aquelas dedicadas à busca de soluções de 

mitigação ou de resposta às mudanças climáticas, que envolvem essencialmente as 

transformações do meio ambiente costeiro, as ações de fomento ou de organização 

acadêmica são poucas e bastante recentes. A partir de consultas feitas ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Fundação de Ca-

pacitação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre o montante 

de bolsas e auxílios de pesquisa concedidos à formação e a projetos de pesquisa em 

Engenharia Costeira, Portuária ou aspectos de Engenharia Civil Marítima, não foi pos-

sível quantificar pois a palavra-chave “engenharia costeira” não constava da árvore do 

conhecimento CNPq-CAPES, dificultando assim os mecanismos de busca aos bancos 

de dados daquelas instituições. 

Urge que as universidades brasileiras sejam capacitadas a formar profissionais de 

engenharia habilitados a projetar, construir e analisar obras civis na região costeira. 

Citando o Professor Emérito da Universidade da Califórnia, Morrough P. O’Brien, que 

afirmava que a “... Engenharia Costeira é primeiramente um ramo da Engenharia Civil 

que se apóia fortemente nas ciências de oceanografia, meteorologia, mecânica dos 

fluidos, eletrônica, mecânica estrutural, entre outros. É também verdade, porém, que o 
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projeto de obras costeiras envolve muitos critérios que são estranhos a outros seg-

mentos da engenharia civil e os novatos no ramo devem avançar com cautela”. Estas 

palavras foram proferidas em 1950, na abertura do Primeiro Congresso Internacional 

de Engenharia Costeira, e evidenciavam, desde então, a necessidade de conjugação 

entre as Geociências e as pesquisas básicas de Engenharia Costeira, Portuária e Civil 

Marítima. 

Considerando que a falta de conhecimento sobre o mar e a zona costeira no Brasil 

constitui séria vulnerabilidade para enfrentar as questões das mudanças climáticas, 

recomendam-se como forma de planejamento estratégico em Educação, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, as seguintes ações: 

1. Quantificar os investimentos efetuados pelos órgãos de fomento (federais e es-

taduais) em assuntos de geociências e de engenharias marítimas; 

2. Capacitar redes de laboratórios para investigações experimentais sobre hidráu-

lica marítima e engenharia costeira; 

3. Promover a rápida atualização profissional de engenheiros atuantes no merca-

do, para incluir a formação sobre temas marítimos e costeiros; 

4. Oferecer e criar base de dados ambientais para subsidiar melhores projetos de 

engenharia costeira; 

5. Incentivar novas práticas educacionais nas escolas, inclusive com recursos de 

Educação à Distância, que associem profissionais do setor industrial e do meio 

acadêmico, incentivando a criatividade na formação dos jovens engenheiros; 

6. Praticar a disciplina do diálogo multidisciplinar entre geociências, engenharias, 

ciências sociais e saúde, desde a escola de formação superior; 

7. Organizar a memória do ambiente costeiro e das obras aí construídas, tornan-

do-a acessível a futuras gerações. 

2.6.4 O papel da Educação em 3 níveis 

A educação ambiental, para ser efetiva e promover uma real mudança de valores e de 

ações na zona costeira, deve ser conduzida em três níveis. Para o Ensino Fundamen-

tal, as cartilhas do MEC referente a meio ambiente já contempla o tema “Mar e Zona 

Costeira”; dificilmente, porém, os professores estarão preparados para tratar do assun-

to. No Ensino Médio, existe grande disponibilidade de informação sobre o meio mari-

nho na internet, porém o tratamento muitas vezes é oferecido sob enfoque lúdico ou 

romântico. O mar continua sendo algo distante para uma parcela significativa (talvez 

da ordem de 40%) da população brasileira, associada ao lazer. Para a população efe-
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tivamente residente nos municípios costeiros (cerca de 20% da população), faltam os 

instrumentos educacionais adequados para uma abordagem multidisciplinar, cientifi-

camente sólida e socialmente justificada sobre assuntos do mar. Finalmente, no Ensi-

no Superior, apesar da proliferação recente dos cursos de graduação em Oceanogra-

fia, da consolidação dos programas tradicionais de Geologia e Geofísica Marinha, dos 

cursos sobre Ciências da Vida aplicadas ao mar e dos cursos de Engenharia Costeira 

e Portuária (ainda em número incipiente), é necessária ação coordenada entre os Mi-

nistérios no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, especial-

mente o da Educação e o da Ciência e Tecnologia, visando à rápida formação de um 

contingente profissional que se tornará imprescindível ao desenvolvimento do país. 

Sistemas de avaliação para a Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação terão de ser 

especialmente ajustados às especificidades dos estudos sobre o mar, levando em 

consideração os altos custos de execução (e.g. equipamentos, campanhas de medi-

ção, meios flutuantes), a expressiva carência de dados e a ainda incipiente experiên-

cia acumulada face à magnitude dos desafios exigidos por uma área de 4,5 milhões de 

quilômetros quadrados (Vidigal, 2006). 

2.6.5 Respostas e medidas de mitigação 

Os impactos na zona costeira em conseqüência de mudanças climáticas combinam 

aqueles que existem sobre as áreas continentais, sobre as áreas oceânicas e sobre a 

região costeira propriamente dita. Nesta seção, discutem-se as respostas aos seguin-

tes impactos: 

 erosão e progradação costeira 

 danos a obras de proteção costeira 

 prejuízos estruturais ou operacionais a portos e terminais 

 danos a obras de urbanização de cidades litorâneas 

 danos estruturais ou prejuízos operacionais a obras de saneamento 

 exposição de dutos enterrados ou danos estruturais a dutos expostos 

 intrusão salina em estuários 

 intrusão salina em aqüíferos 

 evolução dos manguezais 

 danos a recifes de coral 

Coloca-se o desafio de escolher entre possíveis respostas, seja no sentido de anteci-

par os danos e tomar medidas de proteção necessárias, seja no sentido de abandonar 
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a estrutura e se acomodar a uma nova situação. Utiliza-se a nomenclatura do IPCC 

(1994) que classifica as respostas como “Recuo”, “Acomodação” e “Proteção”. 

2.6.5.1 Erosão e progradação 

Ao se considerar as mudanças climáticas e seus impactos sobre a zona costeira, de-

ve-se ampliar bastante o horizonte dos fenômenos considerados. As imagens de des-

truição causada pelo mar em decorrência da erosão são auto-explicativas da força do 

ambiente e dos problemas sociais e econômicos que o acompanham. Menos divulga-

dos, porém, são os problemas de deposição indesejada de sedimentos em portos, 

marinas e praias, cujos impactos econômicos são invisíveis à população, mas que 

trazem igualmente custos à sociedade na forma de obras de dragagem ou perdas de 

ecossistemas naturais. 

No caso de erosão, a Tabela 14 apresenta algumas possíveis respostas, resumindo os 

impactos esperados. Para todas elas, porém, é necessário conhecer o clima de ondas, 

as variações do nível do mar (maré astronômica e meteorológica) e as características 

granulométricas da praia a ser protegida.  

 

Figura 49: Pontal de Atafona (RJ) na foz do rio Paraíba do Sul: erosão estimada em uma faixa 
de 200 m de largura em 20 anos. (Foto: Dieter Muehe) 
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No caso de progradação, é necessário avaliar os benefícios da ocupação da praia 

acrescida ou dos bancos de areia que se formam em baías, lagunas e estuários, bem 

como determinar se o fenômeno é transitório ou tendência permanente. Neste caso, o 

“Recuo” significaria “nenhuma ação”, eventualmente comprometendo a sobrevivência 

de ecossistemas complexos (manguezais, brejos salinos, lagunas), com efeitos sobre 

a cadeia trófica. A ocupação de praias e o avanço da urbanização sobre as novas á-

reas conquistadas ao mar seria um exemplo de “Adaptação”, mas correria o risco de, 

se fosse transitória a progradação, em outros cenários de nível relativo do mar ou de 

clima de ondas, o litoral retornasse a situações anteriores, destruindo a ocupação mais 

recente. Estes ciclos podem levar algumas décadas, enquanto que a ocupação ou 

urbanização produz-se em alguns (poucos) anos. Este é o caso dos pontais próximos 

a embocaduras fluviais (v. Figura 49: Pontal de Atafona (RJ) na foz do rio Paraíba do 

Sul: erosão estimada em uma faixa de 200 m de largura em 20 anos. (Foto: Dieter 

Muehe)). A resposta de “Proteção” seria aquela que procuraria manter o sistema na 

situação presente, ou seja, seriam necessárias obras de dragagem. Neste caso, onde 

seria despejado o material? Por si só isto já constitui um problema ambiental de impor-

tante magnitude. 

 

Tabela 14: Possíveis respostas às mudanças climáticas na zona costeira. 

 Tipo Custo Impacto 

Recuo 

Abandono das casas e das benfei-

torias 
nulo (perda total) deterioração urbana 

Destruição de biomas nulo (perda total) perda de biodiversidade 

Acomodação 

Reconstrução periódica das ben-

feitorias 
baixo, permanente deterioração urbana 

Aproveitameto de áreas inunda-

das para aquicultura 
baixo a moderado geração de empregos 

Proteção 

Engordamento de praias moderado 

benéfico ao aproveitamento turístico 

benéfico para alguns organismos mari-

nhos 

identificação de área de empréstimo 

Fixação da costa com enrocamen-

to ou blocos artificiais 
moderado 

impacto visual muito negativo 

dificuldade de acesso para banhistas 

acúmulo de lixo favorece crescimento 

de insetos e ratos 

Construção de muros de proteção moderado a alto 
impacto visual controlável 

facilidade de acesso para banhistas 

Construção de quebra-mares ou 

estruturas no mar 
alto 

impacto paisagístico controlável 

qualidade e circulação da água a ser 

monitorada 

Recuperação de estruturas portu-

árias 
alto 

manutenção da atividade, geração de 

riquezas, empregos 
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2.6.5.2 Danos a obras de proteção costeira 

As obras de proteção costeira podem ser classificadas em função de seu posiciona-

mento relativo à linha de costa (aderentes ou destacadas, paralelas ou perpendicula-

res), ou em função de seu funcionamento estrutural (rígidas ou flexíveis), ou ainda em 

função do material utilizado. Os parâmetros de dimensionamento de uma obra de pro-

teção são: a faixa de variação do nível do mar (maré astronômica e meteorológica); a 

altura, o período e o ângulo de incidência da onda na arrebentação; a granulometria 

dos sedimentos; e a batimetria local. 

Tomando como exemplo os quebra-mares construídos sobre os arrecifes ao Norte de 

Olinda (Figura 50), elas são obras destacadas da costa e a eficiência da proteção con-

siste exatamente na capacidade de impedir que as ondas ultrapassem as estruturas. 

Já em Fortaleza, utilizaram-se estruturas perpendiculares à costa (espigões), entre as 

quais foi efetuado o preenchimento com areia. 

 

 

Figura 50: Quebra-mares construídos sobre arrecifes, Região Metropolitana de Recife (Foto: 
C.F.Neves, novembro 1995.) 
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Num cenário de mudanças climáticas, outros fatores devem ser considerados, tais 

como a variação transiente do nível médio do mar (maré meteorológica) e as proprie-

dades das ondas. Considerando que a existência de uma obra de proteção costeira 

pressupõe alguma utilização da orla, a resposta adequada seria a reconstrução (ou 

“Proteção”), adaptando-a às novas condições oceanográficas e meteorológicas. Even-

tualmente, deveria ser efetuado estudo econômico para substituir a forma de proteção 

ou mesmo a remoção de obras que perderam sua funcionalidade.  

Um tipo importante de obras costeiras são os guia-correntes, estruturas construídas 

para fixação das embocaduras, lagunares e fluviais, ou de canais artificiais. Como em 

todas as demais obras costeiras, recomenda-se a “Proteção” da obra, no sentido de 

manter o funcionamento hidráulico, sem deixar de monitorar o impacto nas praias ad-

jacentes. Obras futuras, porém, necessitam ser cuidadosamente projetadas, levando 

em conta os regimes hídricos, de agitação marítima e de transporte de sedimentos, 

tanto presentes, quanto esperados em cenários de mudanças climáticas. 

2.6.5.3 Prejuízos estruturais ou operacionais a portos e terminais 

As obras de abrigo portuário, por definição, têm por objetivo criar artificialmente uma 

região protegida das ondas de modo a garantir segurança às operações portuárias e 

às manobras dos navios. Elas podem ser enraizadas na linha de costa (molhes) ou 

destacadas da costa (quebra-mares); seguem-se exemplos de portos brasileiros lo-

calizados em mar aberto: Luís Correa (PI), Mucuripe e Pecém (CE), Recife e Suape 

(PE), Terminal Inácio Barbosa (SE), Ilhéus e Cumuruxatiba (BA), Portocel, Praia Mo-

le, Tubarão e Ubu (ES), Barra do Açu (em construção), Imbetiba e Forno (RJ), Imbi-

tuba (SC). Neste caso, pelos investimentos já realizados, a opção é a de “Proteção” e 

duas ações se fazem possíveis: reforçar as estruturas com blocos maiores (enro-

camento ou artificiais), elevar a cota de coroamento para evitar galgamento pelas on-

das ou alterar a concepção do projeto utilizando, por exemplo, o modelo “quebra-mar 

de berma”, com blocos de menores dimensões e que se ajustam ao clima de ondas. 

Em alguns casos pode ser admissível o galgamento (ou seja, a transposição das on-

das sobre a estrutura), sem prejuízo da operação portuária. 

As estruturas portuárias de acostagem, como cais, piers, dolfins etc., também são afe-

tadas pelo nível do mar, uma vez que, no interior do recinto portuário, espera-se que 

não exista onda. No Brasil, o porto de Suape é o único exemplo de porto que conside-

rou, em seu projeto de expansão do cais e pátios no início da década de 1990, uma 

sobrelevação de 25 cm do nível relativo médio do mar. A adaptação das estruturas 
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portuárias de acostagem para novas condições de nível do mar poderá ser obra de 

grande custo e a “Acomodação” consistirá na redução das horas de operação de a-

cordo com as condições oceanográficas, o que representa custos. No caso das plata-

formas turísticas ou piers, a experiência tem mostrado que eles são abandonados, 

progressivamente destruídos pelo mar, trazendo riscos aos banhistas. No caso das 

ilhas artificiais e das plataformas fixas de petróleo, outros fatores econômicos entram 

em jogo, inclusive a vida útil das obras e a necessidade de “descomissionamento” (ou 

desmontagem) no caso de encerramento de atividades, de acordo com a legislação 

ambiental. 

Mudanças meteorológicas (ocorrência de tornados, ou ventos mais fortes, mudanças 

na climatologia de ventos) teriam efeitos sobre as estruturas de manuseio de cargas e 

sobre as pilhas de acostagem. Neste caso, eventuais reforços estruturais ou mudan-

ças de arranjo portuário não seriam obras vultosas; forças de vento sobre os navios 

atracados deveriam ser reavaliadas. O problema mais sério seria o posicionamento 

em planta do canal de acesso e da bacia de evolução, que depende da direção de 

incidência das ondas e dos ventos. 

Quanto a variações do nível médio do mar e do grau de agitação marítima, merece 

investigação mais aprofundada a ação físico-química da água do mar sobre as es-

truturas de concreto, especialmente na região exposta intermitantemente à água do 

mar, respingos e ar. Dentre as variáveis a serem incluídas no monitoramento, as pro-

priedades químicas da água do mar, especialmente a presença de sulfatos, e a res-

posta do concreto a longo prazo são exemplos a se considerar como efeitos das mu-

danças climáticas. 

2.6.5.4 Danos a obras de urbanização de cidades litorâneas 

As regiões costeiras urbanas, especialmente nas capitais dos Estados, foram den-

samente ocupadas e transformadas, a tal ponto que é difícil reconhecer as feições 

originais. A cidade do Rio de Janeiro é um exemplo interessante: praticamente toda a 

orla da baía de Guanabara foi aterrada; a praia de Copacabana é o maior engor-

damento artificial de praia já realizado no Brasil; as praias de Ipanema e Leblon tam-

bém receberam alimentação artificial de areia além de terem sido urbanizadas na dé-

cada de 1950 (com a construção de um muro e aterro para pistas de rolamento); ao 

longo dos 20 km de extensão da praia da Barra da Tijuca foi construída uma avenida 

litorânea sobre o cordão de dunas, que poderá ser ameaçada em episódios de ressa-

ca e de elevação transiente do nível do mar, como já ocorre com a urbanização da 
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praia da Macumba e no Pontal de Sernambetiba; ao longo da orla da baía de Sepetiba 

as praias possuem muros, altamente refletivos para as pequenas ondas incidentes, 

com risco de solapamento e colapso; ainda na baixada de Sepetiba, localizam-se as 

áreas mais extensas com risco de inundação em caso de elevação do nível do mar, 

embora haja outras áreas na baixada de Jacarepaguá e próximo aos rios Pavuna e 

Meriti em igual nível de risco (Muehe e Neves, 2007). 

A idéia prevalente de urbanização da orla em várias cidades costeiras no Brasil é a 

construção de uma avenida litorânea e de um parque (fins de lazer e contemplativos), 

que têm o propósito indiscutível de conter a expansão urbana em direção ao mar e 

garantir o acesso público à praia. Este estilo de ocupação da orla é vista, por exemplo, 

em Balneário Camboriú, Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Recife. 

A ocorrência conjugada da elevação de origem meteorológica e transitória do nível do 

mar, das ressacas ou da diminuição do aporte de sedimentos, provoca mudanças no 

perfil da praia, eventualmente afetando as estruturas e beneficiamentos urbanos cos-

teiros. As prefeituras têm optado, na maioria das vezes, pela construção de obras rígi-

das de fixação (muros ou enrocamento), que freqüentemente dificultam o acesso dos 

banhistas à praia e diminui o valor paisagístico da região (e.g. Boa Viagem e Candeias 

(PE), Marataízes (ES), Matinhos (PR)). A alimentação artificial da praia (por exemplo, 

Copacabana (RJ), Camburi (ES), Camboriú (SC)) é uma solução mais atraente, tanto 

urbanisticamente quanto tecnicamente em termos de engenharia costeira, mas tem 

sido relativamente pouco usada.  

Em qualquer caso de proteção costeira, é preciso identificar: a ação dinâmica das on-

das, sua sazonalidade, as variações do nível do mar, as características granulo-

métricas da praia e áreas submersas adjacentes, a morfologia da plataforma conti-

nental interna adjacente (que determina o padrão de refração e difração das ondas), e 

as condições de projeto estrutural. 

2.6.5.5 Danos estruturais ou prejuízos operacionais a obras de saneamento 

Os emissários submarinos são dimensionados para levar, por gravidade, os esgotos 

domésticos para uma distância suficientemente afastada da costa. Caso eles não se-

jam enterrados, podem ficar sujeitos a esforços induzidos por ondas e correntes, à 

semelhança dos dutos para exploração de petróleo (item 5.6). Neste caso a resposta é 

o monitoramento estrutural permanente. 
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Um aspecto mais difícil de ser tratado diz respeito às cotas do sistema de bom-

beamento ou de lançamento. No caso de elevação do nível do mar (maré meteoro-

lógica) pode ocorrer o afogamento do sistema, prejudicando o lançamento. A questão 

das propriedades físicas (temperatura, estratificação) da água do mar no ponto de 

lançamento, ou ainda das condições de insolação, constitui um problema que merece 

ser cuidado com muita atenção. Futuros emissários devem considerar a construção de 

estações de tratamento prévio antes do lançamento, considerando os elevados custos 

da extensão de um emissário em funcionamento.  

2.6.5.6 Exposição de dutos enterrados ou danos estruturais a dutos 
expostos 

A exploração de petróleo e gás na plataforma continental exigiu a construção de du-

tos ligando os campos ao largo a instalações em terra. Em áreas mais profundas ou 

em baías, em geral essas estruturas repousam no fundo do mar e são expostas a cor-

rentes fracas. Problemas ocorrem se as correntes, induzidas por marés ou por ondas, 

tornam-se mais fortes, produzem vibrações ou transportam sedimentos que se acumu-

lam junto à tubulação produzindo esforços adicionais. O segmento mais crítico, porém, 

é a travessia da zona de arrebentação no caso de dutos construídos em praias oceâ-

nicas expostas. Variações do perfil de praia em eventos de tempestade podem expor a 

tubulação à ação direta das ondas, deixá-la sem apoio estrutural ou colocá-la em vi-

bração, eventualmente próximo de ressonância. Condições próximas de acidentes 

ocorreram em praias (e.g. Guamaré (RN), Cabiúnas e Barra do Furado (RJ)) e aciden-

tes por fadiga chegaram a ocorrer na baía de Guanabara, em condições abrigadas de 

ondas mas sujeita a correntes de maré. O monitoramento permanente é a resposta 

recomendada no caso de mudanças climáticas, embora a previsão de cenários aco-

plada a modelos de comportamento estrutural seja possível. No cenário até 2100, de-

ve-se porém considerar a outra possibilidade de esgotamento da vida útil da tubulação 

ou dos campos de petróleo, e neste caso a legislação ambiental prevê a retirada da 

estrutura. Portanto, uma outra resposta admissível seja a construção de uma nova 

tubulação e a retirada da antiga. 

2.6.5.7 Intrusão salina em estuários 

O controle da intrusão salina ou da inundação de áreas costeiras é feito através de 

barragens e comportas, que são acionadas em resposta à previsão de elevação do 

nível médio do mar (e.g. rio Tâmisa, na Inglaterra, e Projeto Delta, na Holanda). São 

obras de grande vulto, cuja justificativa se fundamenta no valor do patrimônio a ser 
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preservado. De fato, no mar do Norte, os eventos de maré meteorológica podem pro-

vocar sobrelevação de 3 m no nível relativo médio do mar. No Brasil ainda não foram 

registrados eventos de tal magnitude. 

Um levantamento detalhado dos aproveitamentos dos recursos hídricos em todos os 

ambientes estuarinos deveria ser iniciado, a partir dos rios federais, caracterizando-se 

as vazões fluviais (a montante), o nível do mar (a jusante) e o mapeamento das áreas 

inundáveis (prisma de maré). No caso das tomadas d’água para abastecimento e irri-

gação, poderiam ser construídas barragens localizadas (“Proteção”) ou pode-riam ser 

estabelecidos procedimentos de operação das bombas em função da vazão fluvial, do 

nível médio do mar e da propagação da maré (“Acomodação”). No caso dos viveiros 

de carcinicultura e outras formas de aqüicultura, possivelmente as únicas respostas 

cabíveis seriam a adaptação da cota de coroamento dos diques e os cuidados ambi-

entais nos momentos de despesca (“Acomodação”). 

2.6.5.8 Intrusão salina em aqüíferos 

Uma vez que ocorra a intrusão salina nos poços de captação, não existe outra me-

dida a não ser o abandono do poço (“Recuo”). O estabelecimento de procedimentos e 

quotas de captação de água insere-se no contexto mais amplo do gerenciamento inte-

grado dos recursos hídricos e zona costeira. 

2.6.5.9 Evolução dos manguezais 

Em relação aos manguezais, respostas de “Proteção” possivelmente implicariam em 

remanejamento populacional, o que representa um custo social muitíssimo elevado, 

especialmente para populações que retiram sus subsistência daquele ambiente. A 

redução de áreas de manguezais também traria impacto sobre as aves, inclusive as 

migratórias, assim como para a ictiofauna local. Possivelmente a opção de “Recuo” 

seria a de ação nula e abandonar o manguezal à sua própria sorte; a opção de “Aco-

modação” seria a conjugação entre aqüicultura e reflorestamento em outras áreas; 

finalmente, a opção de “Proteção” seria a de permitir a expansão ou a manutenção da 

área florestada, garantindo o equilíbrio halino, hídrico, térmico e sedimentológico do 

ambiente estuarino. 

2.6.5.10 Danos a recifes de corais 

A criação de parques marinhos é uma estratégia para preservação e conservação dos 

recifes de corais, embora há que se controlar o acesso de barcos a esses ecos-
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sistemas. O aumento da vigilância sobre a Zona Econômica Exclusiva e Mar Territo-

rial poderá impedir a presença de navios e lançamentos de poluentes. No entanto, o 

conhecimento científico sobre os recifes encontra-se no estágio “observacional”, de 

estabelecer relações de causa e efeito aos agentes naturais externos, sobre os quais 

o homem tem pouco controle. A resposta no momento é o “Recuo”, limitando-se a a-

companhar a evolução dos recifes. 

2.6.5.11 Considerações finais sobre possíveis respostas 

A Tabela 15 resume o tipo de ações de mitigação para os diversos impactos conside-

rados nesta seção. Os sinais (?) na tabela indicam situações para as quais as ações 

de mitigação são incertas ou de eficácia questionável. 

Tabela 15: Opções de respostas às mudanças climáticas. 

 Recuo Acomodação Proteção 

erosão e progradação costeira    

obras de proteção costeira    

estrutura ou operação de portos    

urbanização de cidades     

obras de saneamento    

dutos de petróleo ou outros fins    

intrusão salina em estuários ?   

intrusão salina em aqüíferos    

manguezais   ? 

recifes de coral  ? ? 

 

2.6.6 Valoração das respostas 

Na década de 1980, antes da Conferência das Nações Unidas em I992 no Rio de Ja-

neiro, quando se iniciaram as preocupações globais com as mudanças climáticas, fo-

ram feitas avaliações comparativas, no âmbito do IPCC, dos impactos da elevação do 

nível do mar em diferentes países. Na época, considerava-se um valor de elevação de 

1 m até o ano 2100 (Titus et al. 1989ª e 1989b; Muehe e Neves, 1995). Logo se verifi-

cou que seria necessário refinar tal avaliação e, em 1999, por iniciativa da Comissão 

Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, foram feitos os primeiros estudos em 

mega-cidades (IOC/UNESCO, 1999). De fato, a partir da ocorrência de eventos extre-

mos em áreas costeiras ao redor do mundo, verificou-se a necessidade de se conduzi-

rem avaliações mais detalhadas em áreas restritas ou nas áreas metropolitanas de 

cidades (Nicholls et al., 2008; Hallegatte, 2008; Gusmão et al.; 2008). Esta foi a orien-
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tação da presente proposta ao selecionar regiões específicas, Vale do Itajaí (Santa 

Catarina), Rio de Janeiro e Recife. 

Em virtude da grande extensão costeira do Brasil, da carência de informações ambien-

tais, geodésicas e cartográficas, Muehe e Neves (1995) recomendaram que fossem 

selecionados 5 (cinco) localidades para se conduzirem estudos de elevação do nível 

do mar, a saber: Região Metropolitana e Estado do Rio de Janeiro, Região Metropoli-

tana do Recife, Região Metropolitana de Fortaleza, costa bragantina do Pará e Lagoa 

dos Patos. Tal seleção baseou-se nos seguintes critérios: população por extensão de 

linha de costa (índice PLC, hab/kmLC), existência de portos no local, existência de 

problemas de erosão costeira ou de inundação, presença fenômenos físicos relevan-

tes cujo entendimento poderia ser utilizado em outras áreas do Brasil (estuários com 

grande amplitude de maré no Pará, transporte de sedimentos por ondas e por ventos 

no Ceará, sistema estuarino e presença de recifes na frente das praias em Pernambu-

co, diversidade morfológica da costa fluminense, grande extensão da Lagoa dos Pa-

tos). Tal seleção continua a ser recomendada pelo presente relatório. 

A diversidade de problemas exemplificados nos locais selecionados já evidencia a 

impossibilidade de se buscar uma “resposta única” para a costa brasileira, ou mesmo 

de se quantificar monetariamente tal “resposta” face ao patrimônio em risco. No míni-

mo, tal quantificação teria pouco valor prático para o tomador de decisão, ou o que 

seria pior, induziria a equívocos de avaliação pelos diferentes governantes, seja por 

subestimar, seja por superestimar os custos das respostas face ao patrimônio. Portan-

to, é inevitável que tal avaliação seja conduzida no nível local e a contribuição do pre-

sente relatório é identificar as prioridades a serem adotadas, de acordo com a avalia-

ção preliminar do patrimônio em risco identificada na Tabela 11. 

O desafio mais importante a ser enfrentado é a recomendação B11, feita na seção 

2.6.1 referente à base cartográfica. Toda obra civil na zona costeira é necessariamen-

te referida a uma elevação para fins de segurança. Em geral adota-se o datum vertical 

de Imbituba, que é o nível médio do mar medido por 9 anos no início dos anos 50 em 

Imbituba. Há muito sabe-se que a cota zero (dita como nível médio do mar) não cor-

responde ao nível médio do mar em outros  pontos da costa brasileira: a diferença 

supera 1 m em Recife.  

Como opção recorre-se então às cartas náuticas. Mais uma vez, a profundidade zero 

não é a mesma ao longo da costa, podendo haver discrepâncias sucessivas de 10 cm 

de uma carta para a adjacente. Somando-se erros, pode-se chegar a um valor signifi-
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cativo. Além disso, o nível zero da carta náutica, conforme informado pelo Centro Hi-

drográfico da Marinha (Fichas F-1) em geral não pode ser relacionado ao datum do 

IBGE, pois está vinculado apenas a um marco topográfico local (RN).  

Ou seja, falta uma base cartográfica para a zona costeira que permita o planejamento 

de obras futuras. Faltam marégrafos para acompanhar as flutuações de nível do mar. 

Faltam observações oceanográficas, meteorológicas e geológicas. Porém, obter tais 

observações será de pouca valia se elas não forem consolidadas e transformadas em 

informações úteis aos diversos agentes econômicos e sociais presentes na zona cos-

teira; mais do que recursos financeiros para aquisição e instalação de equipamentos, a 

consolidação das informações demandaria a formação de um serviço específico, en-

volvendo custos de pessoal e infra-estrutura mínima de banco de dados.  

A execução de levantamentos batimétricos, topográficos e geodésicos deve ser con-

duzida por instituições que já possuem atribuições constitucionais bem definidas, co-

mo é o caso do IBGE, ad Divisão de Levantamento do Exército, da  Diretoria de Hidro-

grafia e Navegação e do EMFA. Seria necessário que esses órgãos se reunissem, 

como já o fizeram no passado, para criar um modelo digital de terreno da zona costei-

ra, uma cartografia em escala adequada ao planejamento e o estabelecimento de uma 

rede de marcos topográficos que servissem de base para qualquer tipo de obra. Esfor-

ço semelhante vem sendo feito desde o ano 2000 pelos EUA, e outros países euro-

peus já fizeram o mesmo. 

Recentemente, a Diretoria de Hidrografia e Navegação juntou-se à Petrobras para 

conduzir o Levantamento da Plataforma Continental (LEPLAC), cujo resultado foi re-

centemente submetido à Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO 

para demarcação da Zona Econômica Exclusiva. Este trabalho consumiu recursos da 

ordem de US$ 220 milhões, num período de dez anos. O desafio que se impõe ao 

Governo Brasileiro em relação à descrição e ao mapeamento da Zona Costeira possui 

magnitude e responsabilidade comparáveis. 

Em segundo lugar, mesmo que se limitasse o estudo a apenas uma região geográfica, 

uma cidade apenas, existiriam várias implicações, impactos e respostas, que não se 

restringem às obras costeiras. Por exemplo, estabilidade de encostas, rede de drena-

gem e de saneamento, abastecimento de água, malha viária de emergência, abaste-

cimento de energia, são exemplos de obras de infra-estrutura necessárias para enfren-

tar os desafios de mudanças climáticas na zona costeira. O fato é que as empresas de 

saneamento relutam em tomar qualquer ação referente ao problema - isto vale tanto 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 123/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

para o Rio de Janeiro quanto para Londres! (City of London, 2007). Como estimar a 

sobrecarga das redes de drenagem e de coleta de esgotos, se talvez nem se saiba por 

onde essas tubulações passam? Quais são os custos de se redimensionar parcela 

significativa da rede de drenagem e de saneamento de cidades como o Rio de Janei-

ro, Recife ou Salvador? Mas isto seria mesmo necessário? Talvez não, talvez alguns 

trechos apenas ... mas quais? Este é o nível de incerteza com que as empresas de 

saneamento trabalham, produzindo uma postura generalizada de ceticismo face às 

próprias incertezas das questões envolvidas. 

Em terceiro lugar, não há como ignorar a importância política e a penetração de estu-

dos relacionados a mudanças climáticas. A leitura deste relatório, por exemplo, poderá 

variar -- em última análise, os tomadores de decisão estarão ávidos para ler os "núme-

ros" e projetar orçamentos, ou haverá aqueles que buscarão soluções mágicas, per-

manentes e capazes de enfrentar definitivamente as mudanças climáticas, ou ainda 

haverá aqueles que descartarão qualquer informação aqui contida, simplesmente por-

que preferem aguardar o que vai acontecer e deixar ao futuro “o que ao futuro perten-

ce”.  

Ora, uma estimativa de custos está associada a uma dada opção de resposta de a-

daptação; mas isto não significaria que estaríamos implicitamente desprezando outras 

respostas? E o que é pior, induzindo a sociedade futura a uma solução única, impe-

dindo que outras respostas (por exemplo, de acomodação) sejam sequer considera-

das?  

Estas são as advertências de cautela que o presente Relatório pretende enfatizar. Re-

comendam-se aquelas ações "no regrets", ou seja, que trariam benefícios independen-

temente das mudanças climáticas, o que se aplica a ações de cunho estratégico. 

"Combater a ignorância" sobre o meio físico da zona costeira seria uma delas -- ou 

talvez a principal. Para isso, seriam necessárias decisões políticas de alto nível e um 

planejamento orçamentário firme para um período de 10 a 20 anos, de modo a conclu-

ir aquelas ações mencionadas na seção 2.6.1, repetidas na Tabela 16 com as respec-

tivas valorações. Nesta tabela foram incluídas 3 ações adicionais, de cunho estratégi-

co. A primeira (B12) refere-se à implantação de legislação específica para ordenamen-

to do uso do solo nas áreas costeiras, inclusive restrições ao financiamento por enti-

dades públicas para obras que não possuam características técnicas compatíveis com 

a boa prática da engenharia civil em áreas costeiras (em particular a engenharia cos-

teira) ou que não contemplem características de adaptação às mudanças climáticas. A 
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segunda ação (B13) refere-se a ações de cunho educacional junto a órgãos ambien-

tais, municipais e estaduais, de maneira a atualizar, aperfeiçoar ou formar quadros 

técnicos, bem como estabelecer vínculos entre universidades e escolas de nível médio 

para atualização de professores para assuntos de caráter científico relacionado ao 

ambiente costeiro. A terceira ação (B14) seria destinada à produção de material edu-

cacional, em diferentes níveis, inclusive ações de divulgação científica, de modo a 

minimizar os efeitos de divulgações alarmistas junto à população. 

As ações propostas dividem-se em cinco grupos: Ciência e Tecnologia; Inovação Tec-

nológica; Educacional; Legislativa; Estratégia, podendo ser classificadas de acordo 

com o seu custo operacional ou seu custo político. Os recursos para as respostas B1 e 

B2 seriam destinados majoritariamente à contratação de pessoal e serviços, de modo 

a criar bases de dados, e uma parcela menor à aquisição e manutenção de equipa-

mentos; os recursos para as respostas B3 a B5 seriam destinados à pesquisa básica e 

criação de infra-estrutura em universidades e centros de pesquisa; os recursos para as 

respostas B6 e B7 referem-se a estudos de campo e usos de tecnologias mais avan-

çadas (por exemplo, radar); os recursos para as respostas B8 e B9 incluem principal-

mente a construção de laboratórios, a modernização de equipamentos e a realização 

de pesquisas básicas e aplicadas de engenharia; os recursos para as respostas B10 e 

B11 seriam destinados a organismos nacionais responsáveis pela cartografia e geo-

désia. Tais recursos podem ser especificamente destinados a partir do FNDCT (por 

exemplo, destinar parcela dos Fundos Setoriais para ações de Ciência, Tecnologia & 

Inovação Tecnológica em engenharia e ciências costeiras), da arrecadação de royalti-

es do petróleo (por exemplo, destinar parcela da arrecadação a ações de monitora-

mento da zona costeira e de formação de pessoal), da arrecadação de taxas relacio-

nadas ao meio marítimo e da renúncia fiscal (Lei 11.487 de 15 de junho de 2007). 

Estes valores, da ordem de R$ 93 milhões, são muito pequenos quando comparados 

com o patrimônio em risco. Em relação à arrecadação de todos os Fundos Setoriais do 

FNDCT em 2008, no valor total de R$ 2.500 milhões, o investimento proposto para 

programas educacionais, de pesquisa, de inovação tecnológica e de infra-estrutura na 

zona costeira representa menos de 4% do FNDCT. Pode-se afirmar com segurança 

que o desafio é essencialmente gerencial, de modo a destinar recursos à comunidade 

de pesquisa marinha e costeira, administrá-lo de forma cooperativa e induzir os proje-

tos de acordo com um planejamento político abrangente e de longo prazo. 
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Em comparação à Comunidade Européia, o programa MAST III (Marine Science and 

Technology Program) recebe recursos da ordem de US$ 266 milhões, dos quais 20% 

são dedicados à pesquisa em instituições de ensino superior. Nos Estados Unidos da 

América, aproximadamente US$ 12 milhões (dólares de 1996) (v. Figura 51) são des-

tinados anualmente à pesquisa em instituições acadêmicas (National Research Coun-

cil, 1999), sendo recomendado que o Corpo de Engenheiros do Exército Americano 

(U.S. Army Corps of Engineers) destinasse cifra de mesma magnitude ou superior à 

pesquisa em engenharia costeira. Deve-se levar em conta que se trata de um país 

onde os prejuízos causados por furacões atingem a cifra anual de US$ 1 bilhão e o 

patrimônio em risco é estimado como sendo da ordem de US$ 3 trilhões. Tais estima-

tivas são bastante conservadoras para os EUA e antecederam o ocorrido durante o 

furacão Katrina. 

 

Figura 51: Destinação de fundos para pesquisa em engenharia costeira pelo Governo Federal 
dos EUA (Fonte: National Research Council, 1999). 

Ainda é muito cedo para se delinear quais serão as mudanças dos agentes ambientais 

sobre a zona costeira brasileira. Além disso, a costa brasileira é muito extensa e diver-

sificada para se estabelecerem previsões de obras civis de vulto, como foi realizado na 

Inglaterra, na Holanda ou nos Estados Unidos da América. No entanto, o investimento 

sugerido de R$ 93 milhões anuais, se for mantido por um prazo mínimo de 5 anos e 

ampliado pelos 5 anos subsequentes, pode contribuir significativamente para melhorar 

a capacitação profissional e aumentar o nível de informação da população, de modo 

que venha a ser possível, daqui a 10 anos, elaborar respostas às mudanças climáticas 

de acordo com as tendências que vierem a se confirmar.  
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Tabela 16: Valoração das respostas referentes à Zona Costeira brasileira (5 anos). 

Ação CT IT Edu Leg Est 
Valor 

(R$ milhões) 

B1 
Monitorar permanentemen-
te o nível do mar 

     

R$ 15 
por ano 

B2 
Monitorar simultaneamente 
parâmetros meteorológicos 
e oceanográficos 

     

B3 
Aprimorar métodos estatís-
ticos de previsão e de aná-
lise 

     

R$ 5 
por ano 

B4 

Aperfeiçoar métodos de 
previsão de ondas a partir 
de modelos de circulação 
atmosférica; 

     

B5 

Desenvolver métodos para 
caracterizar a transforma-
ção das ondas desde o 
oceano até a costa; 

     

B6 
Caracterizar a forma das 
praias antes e depois de 
ressacas 

     
R$ 10  

por ano 
B7 

Mapear a evolução das 
dunas frontais 

     

B8 

Avaliar comportamento das 
obras costeiras e portuá-
rias, com nível de risco 
igual a 1%; 

     

R$ 10 
por ano 

B9 

Aprimorar métodos, numé-
ricos e experimentais, para 
cálculo do comportamento 
de ondas junto a estruturas 

     

B10 
Elaborar mapas temáticos 
das áreas de risco na Zona 
Costeira a cada 10 anos; 

     

R$ 250  
por 5 anos 

B11 

Criar base cartográfica 
unificada para a zona cos-
teira, englobando áreas 
emersas e submersas 

     

B12 
Criar legislação municipal 
de ordenamento da Zona 
Costeira 

     
custos apenas 

políticos 

B13 
Capacitar técnicos das 
prefeituras e órgãos ambi-
entais dos Estados 

     
R$ 2 

por ano 

B14 
Produzir material de divul-
gação cientifica e de for-
mação de professores 

     
R$ 1 

por ano 
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3 VULNERABILIDADES DA ZONA COSTEIRA CATARINENSE ÀS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS2 

3.1 Considerações Iniciais 

Neste relatório uma análise das características fisiográficas do litoral catarinense é 

apresentado. Considerações sobre a geologia e geomorfologia, padrão de ventos e 

clima, bacias hidrográficas, marés, ondas, correntes na zona de surfe, sedimentos e 

transporte, estabilidade da praia e processos erosivos, zonas de erosão acentuada, 

vulnerabilidade a erosão e inundação são discutidos, como subsídio para o entendi-

mento da Vulnerabilidade da Zona Costeira do Estado de Santa Catariana às mudan-

ças climáticas. Ao final apresentam-se recomendações para futuras ações a serem 

desenvolvidas. 

3.1.1 A Orla Costeira: Características Físicas e Compartimentação 

De acordo com Muehe (1998) o litoral de Santa Catarina está contido nos Litorais Sul 

e Sudeste do Brasil. 

De oeste em direção a leste do Estado de Santa Catarina, têm-se as montanhas da 

Serra Geral (planalto), com rochas ígneas, a Bacia do Paraná com rochas sedimenta-

res, Embasamento Cristalino (Serra do Mar) composto por rochas magmáticas e me-

tamórficas, e a Planície Costeira fazendo fronteira com o Oceano Atlântico (Sheibe, 

1986, Figura 52). 

As rochas ígneas das Montanhas da Serra Geral são o resultado de um derrame su-

cessivo durante os períodos Jurássico e Cretáceo, cerca de 130 milhões de anos an-

tes do presente (AP) (Era Mesozóica), os quais cobriram aproximadamente 50% da 

superfície do Estado de Santa Catarina (Sheibe, 1986). Rochas Paleozóicas e Meso-

zóicas da Bacia do Paraná são compostas de arenitos, conglomerados, siltitos, arcose 

e filitos frequentemente associados com rochas vulcânicas extrusivas (Sheibe, 1986). 

 

                                                

2
 Este capítulo tem autoria principal dos professores Antonio H. F Klein < klein@univali.br > e 

João L. B. Carvalho < carvalho@univali.br > da UNIVALI.  

mailto:klein@univali.br
mailto:carvalho@univali.br
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Figura 52. Mapa geologico do Estado de Santa Catarina mostrando a idade das principais 
litologias e unidades rochosas (modificado de Sheibe, 1986). 

 

As rochas do Embasamento Cristalino compreendem alinhamentos em direção ao mar 

(montanhas e colinas), que formam falésias e promontórios rochosos (Sheibe, 1986). 

Na região nordeste o Embasamento é composto de granulitos; na região sudeste de 

gnaisse e migmatitos, no centro-leste pelos xistos e filitos; e por rochas graníticas de 

leste para o sul (Caruso et al., 1997). 

A linha de costa de Santa Catarina foi comprimida pelos movimentos tectônicos após a 

ruptura do Gondwana. De Imbituba em direção ao norte, movimentos tectônicos relati-

vamente recentes foram responsáveis pelos promontórios e ilhas, (ex.: Ilha de Santa 

Catarina, Sheibe, 1986). 

O Litoral de Santa Catarina pode ser dividido em quarto (4) segmentos diferentes com 

base em sua Geomorfologia (Figura 53) (Muehe, 1998; FitzGerald et al., 2008). Estes 

segmentos ou macrocompartimentos, do sul para o norte, incluem: 
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Figura 53: Litoral catarinense e seus quartos principais setores. A área hachura na figura 
representa os depósitos Quaternários (Pleistoceno e Holoceno) de acordo com Horn 
Filho et al. (1994). 

1. Macrocompartimento Litoral Retificado do Norte ou Costa de Barreiras 

Arenosas (de Passos de Torres ao Cabo de Santa Marta): Este é um setor 

aproximadamente retilíneo do litoral, que se caracteriza pela presença de cristas 

arenosas do tipo dunas frontais progradantes, margeadas em direção ao continente, 

por lagunas e/ou lagoas costeiras e terras baixas. Existe uma série numerosa de 

canais de maré (desembocaduras), os quais estão conectados aos sistemas de 

drenagem (rios) ou lagunas. Este tipo de costa, sistema barreira-laguna estende-se 

em direção ao Estado do Rio Grande do Sul, aonde se encontram melhor 

desenvolvidos. Em direção ao norte as lagunas tornam-se mais estreitas devido à 

presença de afloramentos rochosos próximos ou sobre a costa. 

2. Macrocompartimentos das Planícies Litorâneas de Santa Catarina ou 

Costa com Promontórios e Barreiras Cuspadas (do Cabo Santa Marta a Ilha do 

Papagaio): A presença de promontórios rochosos e barreiras de forma curvilíneas 
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(cuspadas) caracteriza este setor do litoral catarinense. A forma em planta da linha de 

costa deste setor apresenta-se na forma parabólica. Neste segmento de costa, estes 

sistemas praiais se apresentam bem maiores que os do terceiro macrocompartimento. 

Sistemas lagunares de tamanho variado estão conectados ao oceano por pequenos 

canais de maré (desembocaduras). Sistemas de dunas ativas ou transgressivas 

(parcialmente vegetadas) ocorrem ao longo de todo este setor. A Enseada da 

Pinheira, mais ao norte deste setor, apresenta uma forma de ferradura (dupla 

curvatura) com um grande número de cristas arenosas do tipo de dunas frontais. 

3. Macrocompartimento das Escarpas Cristalinas do Sul ou Planícies 

Costeiras e Promontórios Rochosos (da Ilha dos Papagaios a Ponta do Vigia): Este 

setor da costa, que inclui a Ilha de Santa Catarina, é dominado pela presença de 

extensos promontórios, reentrâncias e baias. Entre os promontórios de diferentes 

dimensões, cristas arenosas do tipo dunas frontais progradantes, cristas arenosas do 

tipo de praias, e planícies de cheniers tem contribuído para diminuir a irregularidade da 

linha de costa. Um interessante contraste existe na desembocadura de rios, em áreas 

protegidas (exemplo: atrás da Ilha de Santa Catarina), a descarga de rios forma 

sistemas deltaicos; já em áreas expostas a ondas oceânicas ocorrem a presença de 

cristas de areias do tipo dunas frontais progradantes e/ou planícies de cheniers. 

4. Macrocompartimentos Litoral das Planícies Costeiras e Estuários (da 

Ponto do Vigia a Ilha de São Francisco): Esta costa reflete um regime de abundante 

suprimento de sedimentos, favorecendo a formação de cristas arenosas do tipo dunas 

frontais progradantes entre os grandes sistemas estuarinos. Este tipo de costa tem 

continuidade ao longo do litoral do Paraná e de São Paulo. Devido ao grande 

espaçamento entre os promontórios rochosos, a costa apresenta-se com poucas 

irregularidades (retilínea). Em escala de grandeza menor, ocorre a presença de 

pontais arenosos, canais de maré e pequenos rios. 

Uma característica comum a todos estes macrocompartimentos é que segmentos da 

costa, sofreram extensa sedimentação, resultando em progradação e conseqüente 

retilinearização (diminuição das reentrâncias) da linha de costa. Estas regiões repre-

sentam períodos de abundante suprimento sedimentar e/ou uma diminuição (absoluta 

ou relativa) do nível do mar. Esta progradação compreende feições com elevações 

superiores a 20 metros acima do atual nível do mar, as quais se desenvolveram nos 

últimos 120 mil anos.  
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Tem sido demonstrado por diferentes pesquisadores que a costa central e sul do Bra-

sil, sofreu uma transgressão marinha durante o inicio do Holoceno, atingindo um nível 

de mar máximo, variando de 3,5 a 4,5 metros acima do atual nível médio do mar, há 

aproximadamente 5,6 mil anos AP (Martin et al., 1979; 1984; Suguio et al., 1980; Do-

minguez et al., 1990; Angulo and Lessa, 1997; Martin et al., 2003; Angulo et al., 2006; 

FitzGerald et al., 2007, 2008) (Figura 54). 

Evidências deste nível de mar acima do atual estão baseadas em datações de Carbo-

no 14 em turfas, conchas de moluscos, corais, bem como datações em areia através 

de técnicas de termo-luminescência. Este máximo transgressivo, também esta corre-

lacionado com a mudança de assembléias de foraminíferos em regiões estuarinas, 

devido ao decréscimo do nível de oxigênio. 

Martin et al. (2003) sugerem que durante a fase de queda do nível do mar após o má-

ximo transgressivo, existem duas oscilações negativas de alta freqüência, com ordens 

de - 2 a - 3 metros. Entretanto Angulo e Lessa (1997) são contrários a estás oscila-

ções de alta freqüência, ou queda, nas curvas de nível do mar do Brasil.  

Recentemente, dados a partir de polens e diatomáceas, juntamente com datações de 

carbono mostraram que o nível relativo esteve aproximadamente 2,0 metros acima do 

presente nível do mar, há aproximadamente 3.300 anos AP (Ybert et al., 2003). Ape-

sar de que a existência deste máximo nível transgressivo do mar esta presente e é 

bem documenta em outras latitudes no Hemisfério Sul (Pirazzoli, 1991; 1996), a causa 

deste nível mais elevado do que o atual e sua subseqüente queda até o presente ní-

vel, ainda não este bem entendida. O mecanismo pode estar relacionado a um ajus-

tamento glacio e hidro – isostático, que se seguiu após o desgelo e/ou a uma flexura 

tectônica devido a uma sobrecarga sobre os sedimentos da plataforma continental 

(Bittencourt et al., 1999). 
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Figura 54: Curva de variação do nível do mar para Santa Catarina, Brasil, com base em 
registros de vermitideos (segundo Angulo et al., 2006). Note que a queda do nível do 
mar durante os ultimo 5 a 6 mil anos AP, é semelhante as outras regiões no 
Hemisfério Sul (Angulo e Lessa, 1997). 

O processo regional de progradação da costa durante o final do Quaternário (Qua-

ternário Tardio), bem como estudos das fontes de sedimentos são pouco entendidos 

e/ou documentados para a costa de Santa Catarina. Os depósitos arenosos ao longo 

da costa catarinense são o resultado do retrabalhamento e transporte em direção à 

costa de sedimentos a partir da plataforma continental interna e / ou a partir da des-

carga sólida de rios locais e distribuição destes sedimentos ao longo da costa pela 

ação das ondas.  

A plataforma continental interna atual e os sistemas de barreiras arenosas ao longo da 

metade sul do estão de Santa Catariana, são compostos por sedimentos de tamanho - 

areias finas a muito finas. A natureza fina dos grãos de areia e os fortes e persistentes 

ventos em direção a costa produziram magníficos sistemas de dunas parabólicas e 

barcanas ao longo da maior parte da região sul do Estado de Santa Catarina (Bigarel-

la, 1975). Extensos depósitos sedimentares de dunas e lagunas de idade Pleistocêni-

ca estão recoberto ou estão intermitentes/intercalados com sedimentos Holocênicos, e 

se estendem a distâncias superiores a 6 km da costa, em direção ao continente ao 

longo da costa de Santa Catariana (Bigarella, 1972; Gianini, 1993). A característica 

dominante desta costa e sua pronunciada e abundante aporte de sedimentos, entre-

tanto o tempo de deposição e praticamente desconhecido. Os intervalos de alta sedi-

mentação têm sido associados a regressões do nível do mar (Figura 55, Figura 56, 

Figura 57 e Figura 58). 
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Figura 55: Imagem aérea vertical da planície Costeira de Tijucas. Note o Rio Tijucas e a 
natureza protegida da Baia de Tijucas. Localização dos perfis de GPR apresentados 
nas Figura 56 e Figura 57. (FitzGerald et al., 2007). Fonte Google Earth. 

 

Figura 56: Registro de GPR (Ground-penetrating radar) referente à transgressão Holocenica. 
Testemunhos de sedimentos foram obtidos na sequência de leques de sobrelavagem 
ou galgamento oceânico (overwash sequence) (ver figura 6, FitzGerald et al., 2007). 
Note a inclinação em direção ao continente dos refletores indicando depósitos 
arenosos de sequência de leques de sobrelavagem ou galgamento oceânico sobre 
depósitos lamosos lagunares. 
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Figura 57: Imagens de sub-superficie da parte moderna da planície costeira de Tijucas, 
revelando uma diferenciação entre regime dominado por lama e por areia. Este ultimo 
em cordões baixos e estreitos (TJA – trado do tipo Eijkelkamp; TJV – vibracore) 
(segundo Buynevich et al., 2005). 

 

Figura 58: Velocidade de progradação da linha de costa de Tijucas para os últimos 6 mil anos. 
Verificar-se que a velocidade aumenta a partir de aproximadamente 2,5 mil anos 
(segundo FitzGerald et al. 2008.) 

 

3.2 Sistema de Drenagem 

A superfície de drenagem do Estado de Santa Catarina está contida na sua totalidade 

em dois sistemas maiores: a bacia de drenagem do Paraná-Uruguai e a bacia de 

drenagem da Vertente Atlântica. A bacia de drenagem do Paraná-Uruguai drena para 

o Oceano Atlântico através do Estuário do Prata (fronteira entre Argentina e Uruguai). 

A drenagem Atlântica esta separada das bacia hidrográfica interiores pela Serra do 

Mar (ao norte) pela Serra Geral (ao sul). 
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A área de drenagem Atlântica compreende aproximadamente 35.300 km2, a qual re-

presenta 37% da área total do estado (Santa Catarina - GAPLAN, 1986; Santa Catari-

na - SEDUMA, 1997; Tabela 17 e Figura 59), consistindo na sua maioria de pequenas 

bacias hidrográficas costeiras. 

De uma série de pequenas bacias com mais que 1.000 km2, a principal e maior é a do 

Itajaí-Açu, sendo as demais em ordem decrescente: do Tubarão, do Araranguá, do 

Itapocu, do Tijucas e do Mampituba. A área de drenagem desses rios, juntamente com 

a drenagem do Itajaí-Açu, representa aproximadamente 80% da área de drenagem da 

bacia Atlântica (Santa Catarina - GAPLAN, 1986; Santa Catarina - SEDUMA, 1997). 

O regime de descarga sazonal é altamente variável, mudando de ano para ano e está 

principalmente relacionado ao padrão e frequência da passagem de frentes frias, as 

quais transitam no sul do Brasil (Klein, 1997). A média mensal de precipitação é maior 

durante o inverno e primavera (junho a outubro), entretanto um segundo pico ocorre 

no verão. No Atlântico Sudoeste, há distintas variações interanuais em precipitação e 

consequentemente de descarga, com situações de alta quantidade de precipitação ou 

períodos de seca, as quais parecem ser uma conseqüência do efeito do El Niño-

Southern Oscillation (ENSO; Nobre et al., 1986; Gan, 1992) e La Niña-Northern Oscil-

lation (LNNO), como será apresentado na próxima secção. 

Estes fenômenos influenciam diretamente a soma ou quantidade de água doce (des-

carga fluvial líquida) que chega aos ecossistemas costeiros e marinhos da região sul 

do Brasil (Klein, 1997). Consequentemente há enchentes catastróficas no Estado de 

Santa Catarina, principalmente no Rio Araranguá (sul) e no Vale do Itajaí (norte). No 

verão precipitações ocasionais ultrapassam os 100 mm/dia (flash floods) resultando 

em alagamentos da costa com conseqüências catastróficas principalmente em áreas 

urbanas devido à baixa capacidade de infiltração dos solos (ex.: Balneário Camboriú e 

Florianópolis) (Figura 60). 

  



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 136/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

Tabela 17: Características físicas das bacias de drenagem da vertente Atlântica (Santa 
Catarina – SEDUMA, 1997). 

Bacias Area de 
Drenagem 
(km2) 

Densidade 
de  
Drenagem 
(km/km2) 

 
 
 
Média  

Descarga 
Líquida 
(m3/s) 
Mínimo 

 
 
 
Maximo 

Cubatão 472 - (*) 17.7 (*) 3.8 (*) 360.0 

Itapocu 2,930 1.59 25.0 10.0 100.0 

Itajaí-Açu 15,000 1.61 205.0 50.0 1,120.0 

Tijucas 2,420 1.68 (*) 40.5 5.0 60.0 

Cubatão do 
Sul 

738 - 12.0 5.0 40.0 

Biguaçu 382 1.52 - (**) 2.3 - 

Madre 305 1.90 - (**) 1.3 - 

D´Una - - - - - 

Tubarão 5,640 1.45 50.0 20.0 330.0 

Araranguá 3.020 1.95 40.0 15.0 270.0 

Urussanga 580 1.83 - (**) 2.1 - 

Mampituba 1,224 1.52 - (88) 2.3 - 

 (-) Sem dados; (*) Dados do DNAEE; (**) Descarga com 7 dias secos e 10 a-

nos de recorrência. 

 

Figura 59: Bacias de drenagem da Vertente Atlântica de Santa Catarina. Linhas pontilhadas 
marcam os limites das bacias hidrográficas (Santa Catarina – SEDUMA, 1997). 
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Figura 60: Vista da praia de Balneario Camboriu, março de 2004, após precipitação maior que 
100 mm/dia [Autores fotografia: a) desconhecido; b) Antonio H.F Klein.] 
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3.3 Condições Climáticas 

O padrão de ventos e as condições do tempo no Estado de Santa Catarina estão sob 

a influência dos diferentes processos atmosféricos que ocorrem em diferentes escalas 

espaciais e temporais. Durante o ano, predominam ventos úmidos provenientes do 

quadrante norte, principalmente o nordeste, originados na borda oeste do sistema 

semi-fixo de alta pressão subtropical, denominado de Anticiclone do Atlântico Sul 

(Figura 61). Quase que semanalmente, este sistema é perturbado pela passagem de 

sistemas frontais (Figura 62 a,b) originados pelo encontro da massa de ar fria do 

Anticiclone Móvel Polar, que migra sobre a região de sudoeste para nordeste a partir 

do pólo sul, e da massa de ar quente do anticiclone subtropical (Nobre et al., 1986; 

DHN, 1994) 

 

Figura 61: Circulação atmosférica no sul do Brasil e sua variabilidade em função da 
propagação dos sistemas de frentes frias (Segundo DHN, 1994): (A) Circulação 
normal; (B) origem da frente frias (frontogenesis); (C) passagem da frente fria ; e (D) 
ciclones extratropicais, associados com a passagem de uma frente fria. (ciclo 
genesis). H = Alta pressão, L = Baixa pressão. 

A entrada quase que periódica das frentes frias e quentes do sistema frontal modifica 

significativamente a circulação atmosférica regional em função da proximidade da 

zona de geração dos ciclones extratropicais (Figura 62b). Durante a passagem da 

frente fria sobre a região ocorre a alteração do tempo, passando de quente e úmido 
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com o transporte da massa de ar tropical pelos ventos de nordeste do Anticiclone do 

Atlântico Sul, para frio e seco com o transporte da massa de ar polar pelos ventos de 

sul do Anticiclone Móvel Polar (Figura 62a). Durante o domínio da frente fria, se 

observa queda brusca na pressão atmosférica e fortes precipitações (Figura 62b), do 

tipo convectiva. 

 

a)  

 b)  

Figura 62: Imagens de satélite mostrando o padrão de circulação atmosférica para o dia 
17/11/2004: (a) global com a identificação dos anticiclones, sistema frontal e ciclone 
extratropical no Atlântico Sul; e b) propagação do sistema frontal em Santa Catarina 
(modificado de www.cptec.inpe.br). 

 

http://www.cptec.inpe.br/
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De acordo com Stech e Lorenzzetti (1992), a passagem do sistema frontal na região 

produz variações bruscas no tempo, ocasionando modificações na temperatura do ar, 

precipitação, umidade do ar, pressão atmosférica e na velocidade e direção dos 

ventos. Com a aproximação do sistema frontal, a velocidade média do vento é de 5 

m/s no setor quente do sistema, apresentando rotação anti-horária de nordeste para 

noroeste. Ao longo da atuação do sistema, logo após a pressão chegar ao seu valor 

mínimo, o vento passa a soprar do quadrante sul com uma velocidade média de 8 m/s 

no setor frio do sistema. Aproximadamente 1 dia após a propagação do sistema, o 

vento volta a soprar de nordeste, com o retorno do Anticiclone do Atlântico Sul. A 

velocidade média de propagação do sistema frontal é de 500 km/dia, tendo uma 

duração média de 2 a 3 dias e um tempo consecutivo médio entre as frentes de 6 à 11 

dias (Stech e Lorenzzetti, 1992). Os ventos dos quadrantes sul e norte têm influência 

direta na circulação da plataforma continental. Com direções paralelas à orientação 

principal da linha de costa de Santa Catarina, os ventos de sul e de norte promovem o 

transporte residual de água na plataforma em direção a costa ou se afastando dela, 

resultando em subida ou descida do nível do mar na costa, respectivamente (Truccolo 

et al., 2002a,b). 

Em escalas diárias os ventos locais de brisas de terra e de mar desempenham um 

papel importante em processos costeiros em Santa Catarina. Foi observado por 

Truccolo que na região do estuário do Rio Itajaí-açu, inserido no Vale do Itajaí, estes 

ventos transversais a costa e os ventos de vale-montanha, alteram ou até mesmo 

diminuem a velocidade dos ventos dos quadrantes norte - sul. Comparando dois locais 

no litoral centro-norte de Santa Catarina, Praia Grande e Navegantes (adjacente ao 

estuário), foi observado que mesmo em períodos de inverno-primavera, quando os 

sistemas frontais são mais intensos e os ventos do quadrante sul mais fortes, as brisas 

de mar e de terra somam a maior parte da energia cinética do vento, maior inclusive 

que os ventos longitudinais à costa (Figura 63, Truccolo, em preparação). Como 

relatado por Militello e Kraus (2001), o principal efeito das brisas de terra e de mar na 

hidrodinâmica de ambientes costeiros é a geração de ondas com períodos 

semelhantes aos principais constituintes diurnos da maré astronômica, dificultando a 

sua previsão no interior destes sistemas. 
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a)  

b)  

Figura 63: Densidade espectral das componentes: (a) leste-oeste do vento e (b) norte-sul do 
vento para dois locais no litoral centro-norte de Santa Catarina (PGr = Praia Grande 
em São Francisco do Sul, e Nav = Navegantes, modificado de Truccolo, em 
preparação). 

 

No Atlântico Sudoeste, distintas variações interanuais na precipitação e 

consequentemente na descarga fluvial, com período de grande quantidade de 

precipitação ou períodos de seca, parecem ser uma conseqüência dos efeitos dos 

ciclos a nível global de El Niño Southern Oscillation (ENSO), bem como da La Niña 

Northern Oscillation (LNNO) (Nobre et al., 1986; Gan, 1992). Entretanto os processos 

envolvidos ainda não são bem entendidos (Klein, 1997). Nobre et al. (1996) e 

CPTEC/INPE (2001) reportaram que durante o ENSO, o deslocamento de frentes frias 

sobre o continente (Uruguai e sul do Brasil) é bloqueado. Consequentemente, as 
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frentes frias tornam-se estacionárias por semanas, resultando em cheias/enchentes no 

Estado de Santa Catarina, principalmente na estação do inverno. Por outro lado, o 

efeito de LNNO é contrário ao ENSO, isto é, há um decréscimo na precipitação no sul 

do Brasil, entre Setembro e Fevereiro, como uma conseqüência do aumento da 

velocidade de deslocamento das frentes frias (CPTEC/INPE 2001). 

Considerando a escala de tempo geológica e histórica, períodos com ocorrência de 

ENSO mais intenso/freqüente terão efeitos importantes sobre a geomorfologia costeira 

e especialmente sobre o transporte de sedimentos e processo deposicionais. Períodos 

de ENSO resultam em maior precipitação, consequentemente maior capacidade de 

transporte de sedimentos grossos pelos rios. Em geral um aumento na precipitação é 

normalmente acompanhado por ventos fortes e consequentemente ondas grandes. 

Portanto, em um simples evento de ENSO ou um período de eventos em décadas / 

séculos de maior intensidade/freqüência, o transporte de areia para a costa será 

facilitado, bem como sua redistribuição pelas ondas, sendo que os sedimentos finos 

tenderam a ser removidos. 

Como resultado deste padrão de circulação atmosférica e da posição em latitude, o 

clima ao longo da costa de Santa Catarina e do tipo subtropical, úmido, mesotérmico, 

como pequeno ou ausente déficit de água (Santa Catarina - GAPLAN, 1986). Em 

geral, do sul para o norte existe um aumento na temperatura média de 18,3º C para 

20,3º C e em precipitação de 1219 mm a 1875 mm. O potencial de evapotranspiração 

também aumenta de sul para o norte, entretanto não com a precipitação. Resultados 

para o balanço de águas entre a precipitação e o potencial de evapotranspiração 

mostram uma tendência similar à precipitação, mas com uma tendência de aumento 

de três vezes do sul para o norte da costa de Santa Catarina, variando de 0,333 a 

0,921 mm, respectivamente (Santa Catarina - GAPLAN, 1986). 

3.3.1 As Enchentes no Vale do Itajaí 

A faixa litorânea do Estado de Santa Catarina foi severamente castigada por chuvas 

intensas nos últimos dias de novembro de 2008 deixando um forte rastro de destrui-

ção, quase 200 pessoas mortas e mais de 80 mil desabrigados. Esta chuva foi causa-

da pelo estabelecimento de um bloqueio atmosférico associado um intenso anticiclone 

sobre a superfície do oceano Atlântico Sul, favorecendo a intensificação dos ventos 

vindos de leste e nordeste sobre a costa leste de Santa Catarina e Paraná. Adicional-

mente, o bloqueio também estava associado a um sistema de baixa pressão (vórtice 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 143/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

ciclônico) em altitude (entre 4000 e 5000 m), estabelecido entre o leste de Santa Cata-

rina e Paraná. A combinação destes dois fatores favoreceu a intensificação das chu-

vas sobre a região. A persistência desta condição meteorológica fez com que o fenô-

meno fosse ainda mais significativo devido aos grandes volumes de precipitação regis-

trados ao longo deste período. Em várias cidades do litoral deste Estado registraram-

se acumulados diários superiores a 200 mm (EPAGRI/CIRAM 2008). 

Uma das regiões mais afetadas pela enchente e principalmente por deslizamentos foi o 

complexo do Morro do Baú, situado no triângulo formado pelos municípios de Ilhota, 

Luiz Alves e Gaspar no Baixo Vale do Itajaí (Figura 64). Trata-se de uma área estrita-

mente rural, onde se concentram produtores de arroz, banana, algumas granjas de 

aves e propriedades com florestas plantadas de pinheiro e eucalipto.  

 

Figura 64: Localização do Complexo do Morro do Baú (EPAGRI/CIRAM, 2009).  

As enchentes do Vale do Itajaí são registradas desde o início de sua colonização há 

mais 150 anos. De 1850 a 1992 foram 66 enchentes, das quais 11 até 1900, 20 nos 50 

anos subseqüentes e 35 entre 1951 e 1992. Relatos históricos registram 9 metros de 

elevação do rio Itajaí-Açu em Blumenau, SC, na enchente de 1862, inundando terras 

agrícolas a área urbana da cidade. Em 1880, a cota de alagação alcançou 17,10 me-

tros (Frank, 1995). As enchentes 1983 causaram danos materiais na ordem de US$ 

1,1 bilhão.  
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Após as cheias de 1983, com um pico de 15,34 metros, e em seguida a de 1984 com 

15,46 metros em Blumenau, surgiram os primeiros indícios de que uma relação entre 

as enchentes e a extensão do uso do solo, incluindo-se o desmatamento geral e acen-

tuado do Vale do Itajaí.  

A Figura 65 apresenta o uso e cobertura do solo predominantes nos locais de desliza-

mentos de encosta na região do Complexo do Morro do Baú . Em quase 85% dos lo-

cais onde ocorreram deslizamentos, já havia algum tipo de ação antrópica, e apenas 

15% foram registrados em locais onde a cobertura vegetal aparentava ser mais densa 

e uniforme. Observa-se que a maior parte dos deslizamentos em áreas antropizadas 

ocorreu em locais com predominância de reflorestamento (23,44%), lavouras de bana-

na (18,75%), capoeirinha (17,19%) e solo exposto (10,94%). E apesar de terem ocorri-

do deslizamentos em locais com cobertura vegetal significativa (15,53%), foram obser-

vadas algumas influências de ações humanas no entorno ora por possuírem atividades 

agrícolas ou reflorestamento, ora por serem cortadas por estradas margeando rios e 

encostas íngremes ou pela faixa desmatada do traçado do gasoduto Brasil-Bolívia que 

corta a região (EPAGRI/CIRAM, 2009).  

 

Figura 65: Uso e ocupação do solo associados aos locais de deslizamento de encosta na 
região do Morro do Baú, SC, ocorridos durante as chuvas de novembro de 2008 
(EPAGRI/CIRAM, 2009). 
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3.3.2 As Secas no Vale do Itajaí 

Outro aspecto que preocupa do ponto de vista de mudanças globais é a salinização 

dos estuários. O Rio Itajaí, em épocas de baixa vazão, convive com uma expansão da 

cunha salina para montante atingindo porções que normalmente convivem somente 

com água doce. Tal situação é também observada em outros rios do Estado, trazendo 

prejuízos significativos à agricultura.  

Em Itajaí, particularmente, ocorria, num passado recente, a salinização na região da 

tomada de água para consumo humano. Além da vazão reduzida, as dragagens de 

aprofundamento do Porto de Itajaí contribuíram para o avanço da cunha salina para 

montante. O abastecimento era interrompido sempre que a clorinidade superava limi-

tes legais para consumo. Tal procedimento, entretanto, estava sujeito a falhas de ope-

ração e não raramente a população era abastecida com água salobra. A situação obri-

gou a Municipalidade a construir uma barragem com comportas para impedir o avanço 

da cunha salina sobre a captação de água.  

3.3.3 Furacão Catarina 

Entre os dias 23 e 28 de março de 2004 um raro ciclone formou-se no Atlântico Sul 

(Figura 66) e moveu-se para oeste causando grandes destruições e mortes no sul do 

Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina (Silva et al, 2004). Cerca de 80% 

casas afetadas sofreram danos nas estruturas dos telhados, sendo 40% destas total-

mente destruídas. Os prejuízos alcançaram a cifra dos US$ 425 milhões em danos 

diretos (McTaggart-Cowan et al, 2006). 

O Furacão Catarina foi caracterizado como de nível 1 e distinguiu-se dos demais por 

ser o primeiro evento dessa natureza documentado no Atlântico Sul. Outros dois even-

tos semelhantes foram observados em janeiro de 2004 no oeste do Atlântico Sul e no 

leste em abril de 1991, mas não chegaram a evoluir para as características marcantes 

de furacão que o Catarina apresentou (McTaggart-Cowan et al, 2006). 
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Figura 66: Imagem do Satélite Meteorológico GOES do dia 27 de Março (11:45Z) mostrando a 
localização do Catarina. As cores em azul representam temperaturas do topo das 
nuvens menores de -40C, e as regiões em verde temperatura menores de -60C (Silva 
et al 2004). 

 

Ciclones tropicais e furacões geralmente estão associados com temperaturas do oce-

ano mais aquecidas, e fraco cisalhamento dos ventos. A região do Atlântico Sul geral-

mente não possui tais condições para a formação destes ciclones (Silva et al, 2004). 

McTaggart-Cowan et al. (2006) utilizando imagens de satélite (TSM) constataram que 

as temperaturas da superfície do mar variaram entre 22 e 25oC durante o período de 

desenvolvimento do Catarina (Figura 67). Entretanto, essas temperaturas estavam 

abaixo das normais meteorológicas, para o período do evento, sobre toda a região de 

influência do furacão.  
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Figura 67: Temperatura da superfície do mar (linha cinza claro em intervalos de 2
o
C) e 

anomalias de TSM em relação à média de longo termo (linhas escuras em intervalos 
de 0,5

o
K). A região sombreada enfatiza valores abaixo da normal de TSM. A linha 

escura grossa mostra o caminho percorrido pelo olho do furacão (McTaggart-Cowan 
et al, 2006). 

Silva et al., (2004) realizaram uma série de experimentos numéricos do ciclone Catari-

na mostrando que pequenas alterações da TSM, da ordem de 2oC na região do Atlân-

tico Sul poderiam influenciar sensivelmente sua intensidade e tamanho. Os resultados 

mostraram que ocorreria um aumento da precipitação média acumulada na ordem de 

12% para o caso de TSM mais quente. Em contraposição, ocorreria uma diminuição 

na ordem de 35% no caso de TSM mais fria. As variações da precipitação são forte-

mente relacionadas com os fluxos de calor latente sobre o oceano. Nas simulações, 

Constatou-se um aumento de calor latente da ordem de 86% para TSMs mais quentes 

e uma diminuição de 72% para TSMs mais frias. 

A partir das constatações acima, é possível imaginar que caso a temperatura da su-

perfície do mar estivesse mais elevada durante a formação do ciclone, a pluviosidade 

associada ao mesmo seria significativamente maior. Nesse caso, o poder de destrui-

ção do furacão junto à costa seria bastante aumentado com conseqüências ainda mais 

desastrosas para o ambiente e as comunidades que ali existem. 
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3.4 Marés 

A costa de Santa Catarina está sobre o regime de micro-maré, de acordo com a classi-

ficação de Hayes (1975). O regime de maré e do tipo misto, mas com componentes 

harmônicas semi-diurnas M2 e S2 predominantes (Figura 68). As componentes de á-

gua rasa M4 e M3 apresentam magnitudes similares das respectivas diurnas. 

 

Figura 68: Resultados de análise espectral do nível do mar para a Praia da Enseada (São 
Francisco do Sul), costa norte do Estado de Santa Catarina (modificado de Truccolo, 
1998). 

O número de forma, [(M2 + S2)/(O1 + K1)], flutua entre 0,77 e 0,32, e a altura média de 

maré de sizígia varia de 0,46 a 1,05 metros em Imbituba e Praia da Enseada, respecti-

vamente. Esta variação pode ser explicada devido à existência de um ponto anfidrômi-

co para o principal constituinte semi-diurna – M2 – próximo a cidade de Rio Grande, 

cerca de 350 km em direção ao sul a partir da fronteira do Estado de Santa Catarina, 

induzindo um aumento da altura de maré e um decréscimo do número de forma a par-

tir deste ponto para o norte (Garcia, 1996; Schettini, comunicação pessoal;Figura 69). 
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Figura 69: Form number [(M2 + S2)/(O1 + K1)] and Mean Spring Tidal Height along Rio Grande 
do Sul and Santa Catarina Coast line (after Schettini, comunicação pessoal). 

Uma caracterização do nível do mar para a região costeira de São Francisco do Sul, 

litoral centro-norte do estado, foi feita por Truccolo (1998). Através da decomposição 

da variância do nível do mar em três faixas de freqüências, foi possível identificar o 

domínio das marés astronômicas nas oscilações do nível do mar, e em segundo lugar, 

da componente meteorológica. Em freqüência das marés astronômicas, de períodos 

de horas, os constituintes harmônicos identificados representaram 74% da variância 

total do nível observado, sendo distribuídos em períodos menores que 27 horas; em 

menores freqüências (denominada de submareal e de períodos de dias), a maré me-

teorológica representou 24% da variância original do nível observado; e, em baixíssi-

mas freqüências, representando a tendência, a porção de longo período ficou em me-

nos de 2%. 

Apesar de contribuir somente com 24% da energia do sinal do nível do mar, a influên-

cia meteorológica sobre o nível do mar no sul do Brasil é muito importante como men-

cionando por Schettini et al. (1996), Carvalho et al. (1996) and Truccolo et al. (1996). 

Truccolo et al. (1996), descrevem que as mares meteorológicas aumentam o nível do 

mar referente a maré astronômica, em cerca de um metro como a conseqüência do 

deslocamento do sistema frontal em direção ao norte. Truccolo (1998) e Truccolo et al. 

(2002ab), em cinco meses de estudos (Julho a Dezembro de 1996) sobre o nível do 

mar, ventos e pressão atmosférica em registros horários na Ilha de São Francisco, nor-

te de Santa Catarina (macrocompartimento 4) reportaram que há uma defasagem (ti-

me-lag) entre as forçantes atmosféricas e as conseqüentes mudanças do nível do mar 

(Figura 70); A máxima resposta de sobre o nível do mar na costa é induzida por ventos 

locais de 12º M, os quais são orientados ao longo da costa; A resposta do nível do mar 
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apresenta uma defasagem (time-lag) de 10 horas com respeito ao vento (Figura 61b); 

o efeito do vento através da costa e desprezível, e o efeito isostático da pressão at-

mosférica não foi observado neste caso. 

a)  

b)  

Figura 70: Resultados de defasagem - correlação cruzada entre (a) a pressão atmosférica e o 
nível do mar, (b) e entre o vento e o nível do mar (segundo Truccolo et al., 2002a). 

Apesar da costa de Santa Catarina estar submetida ao regime de micromaré, existe 

uma forte influencia da maré (modificado pela maré) ou domínio pela maré, aonde a 

energia da onda é reduzida devido a configuração da costa (exemplo: Baia de Tijucas, 

da Babitonga, Sul e Norte). É importante salientar que os limites entre micro-, meso- e 

marco marés determinados por Davies (1964) são arbitrários e de acordo com Ehlers 

(1988) esta classificação pode ser adaptada para cada região costeira, de acordo com 

a variação, levando em consideração não somente a variação da maré, mas também 
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de acordo com a importância relativa do clima de ondas e suprimento sedimentar, em 

relação a variação de maré (Davis, 1989). 

Neves Filho (1992) estudando as variações da maré meteorológica para as décadas 

de 1960, 1970 e 1980, ou seja, dos níveis máximos do nível do mar, sugeriu uma ten-

dência de incremento das ocorrências das chamadas marés meteorológicas para regi-

ão sudeste do Brasil, o que amplificaria o poder erosivo dos processos costeiros 

(Figura 71). 

 

Figura 71: Variação da Maré Meteorológica no Litoral Sudeste do Brasil: 1965-1986 

 

França (1995) apresenta uma análise de séries anuais para valores de nível relativos 

médio do mar para costa do Brasil. Em seus resultados mostra que para a região de 

Imbituba entre a década de 1950 e 1970 o nível médio permaneceu o mesmo, com 

pequenas oscilações (Figura 72). Este marégrafo esta instalado em um porto que esta 

em uma enseada, onde não há efeito de descarga fluvial. 
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Figura 72: Variações do nível médio relativo do mar para costa do Brasil (França, 1995). 

 

3.5 Clima de Ondas 

Em Santa Catarina existem as seguintes fontes de dados de ondas: 1) observação de 

bordo de longo termo, publicação do Ocean Waves Statistics (Hogben e Lumb, 1967) 

e Global Waves Statistics (Hogben et al., 1986); 2) JICA (1990), onze (11) meses 

(Dezembro, 1988, a Outubro, 1989) de registros não direcionais de ondas na Enseada 

de Itapocorói, praia de Piçarras, a profundidade de 10 metros; 3) três meses de 

registros de ondas (altura e período) em frente de Balneário Camboriú pela UNIVALI-

CDTN (João L. B. de Carvalho comunicação pessoal); 4) Registros de ondas (direção, 

períodos e altura) entre Fevereiro e Maio de 1996, na plataforma continental interna 

(18 metros de profundidade), em frente a Ilha de São Francisco, norte de Santa 

Catarina (Alves, 1996); 5) Um ano de registro com ondógrafo direcional (wave-gauging 

bouy) obtidos a profundidade de 80 metros, em frente a Ilha de Santa Catarina 

(aproximadamente 35 km da costa) pelo Programa Informação Costeira, Laboratório 

de Hidráulica Marítima da Universidade Federal de Santa Catarina (Melo et al., 2003; 
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Araujo et al., 2003; 6) INPH (2000), duas semanas de registros de ondas dentro da 

enseada de Balneário Camboriú; 7) Observações visuais na costa dos estado do mar, 

pelos observadores do projeto sentinela do mar (Melo, 1993); e 7) Dados diários de 

ondas a partir do modelo de previsão disponíveis em sítios da Internet 

(www.atlasul.inpe.br e www.fnmoc.navy.mil). 

Em distintas praias da Ilha de Santa Catarina, observações visuais foram conduzidas 

pontualmente por Cruz (1993, praia dos Ingleses); Abreu de Castilho (1995; praia da 

Armação), Santos (1995; praia da Joaquina); Leal (1999; Praia de Moçambique-Barra 

da Lagoa), Diehl (1997; praia da Daniela) e Torronteguy (2002; Praia da Joaquina e 

Morro das Pedras). Observações visuais diárias (altura e direção esta também 

disponível no site CameraSurf site (http://www.uol.com.br/camerasurf) para praia de 

Joaquina. O Projeto Segurança nas Praias tem uma base de dados com oito anos de 

observações visuais de ondas durante acidentes ocorridos no período de verão com 

banhistas (Klein et al., 2002). 

Alves (1996) descreveu quarto estados de mar para o clima de ondas de Santa 

Catarina durante o período de observação (Fevereiro a Maio, 1996). Estes foram ainda 

classificados de acordo com as condições meteorológicas associadas: 

1) Vagas de Leste-Nordeste: correspondem a aproximadamente 10% do clima 

de ondas observado e foram principalmente observadas no verão. Períodos 

de pico variaram de 3 a 8 segundos, enquanto que a altura significativa de 

onda variou de 0,5 a 1,5 m. A sua geração esta associada com a 

intensificação de ventos nordestes nas bordas/limite do sistema de alta 

pressão – semi-permanente anticiclone do Atlântico Sul (Figura 73a). 

2) Vagas de Sul-Sudeste: correspondem a aproximadamente 10% do clima de 

ondas observado e são o estado de mar mais severo em termos de altura 

significativa da onda. Valores de altura significativa da onda mudam 

tipicamente de 1 a 3,5 metros. Períodos de pico variam entre 4 e 8 

segundos. Estas são geradas por ventos associados com sistemas de baixa-

pressão resultantes da migração ao longo da costa por sistemas de frentes 

frias (Figura 19 b). 

3) Lestadas (ondas de Leste): são grupos de ondas com o mesmo padrão, que 

provém de leste e sudeste e dominam o lima de ondas locais 

http://www.atlasul.inpe.br/
http://www.fnmoc.navy.mil/
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(aproximadamente 50% de todo as observações feitas). O período de pico e 

a altura da onda significativa variam entre 6 e 11 segundos e 0,5 e 1,5 

metros, respectivamente. 

4) Ondas de Sul-Sudeste: representam aproximadamente 25 % das 

observações e são ondas de período de pico longos desconectadas com o 

vento local, variando entre 7 e 16 segundos. São os marulhos (swell) mais 

energético, com altura de onda significativa variando entre 1 e 2 metros. Esta 

ondas estão associadas com tempestades que se propagam ao longo da 

costa leste da América do sul e são desviada para o Oceano Atlântico entre 

as latitudes de 20º S e 40º S a distâncias que excedem 1000 km da costa 

(Figura 73c). De acordo com Melo e Alves (1983), marulhos (swell) com 

longos períodos são gerados também por tempestades quem migram em 

direção ao norte ao longo da costa da Patagônia, Argentina, desviando-se 

para o Oceano Atlântico a latitudes maiores que 40º S, localizadas a mais de 

4.000 km da costa. 

Recentemente, Araujo et al. (2003) apresentou uma análise estatística de diferentes 

estado de mar e a respectiva variabilidade sazonal usando uma serie temporal de um 

ano de um ondógrafo do tipo – waverider – em frente a Ilha de Santa Catarina (na pro-

fundidade de 80 metros) (Janeiro de 2002 a Janeiro de 2003). Os resultados mostram 

uma configuração de frequência bimodal - vagas-marulho (sea-swell) (31% do ano 

ocorrem 2 picos espectrais). Vagas e marulho (ondulações) apresentaram as seguin-

tes características: (1) marulho bem definido com12 segundos provindo de Sul como 

um aumento da altura significativa do verão para o inverno, variando de 1,25 a 2 me-

tros; e (2) vagas de 8 segundo com uma altura significativa média de 1,25 metros pro-

vindas de Leste. Araújo et al. (2003) também relatou que durante o outono e o inverno 

as condições de marulho (swell) prevalecem sobre as vagas locais e que no verão 

existe um balanço entre estes dois estados de mar, enquanto que na primavera vagas 

prevalecem sobre marulhos (swell). 
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Figura 73: Interação entre as maiores massas de ar formadas pelo anticiclone semi-
permanente do Atlântico Sul (alta pressão) e os ciclones extratropicais (baixa 
pressão), associados com a passagem de frentes frias, os quais são responsáveis 
pela origem do clima de ondas no estado de Santa Catarina (Acordo com Alves, 
1996). (a) Nordeste, (b) Sudeste e (c) Leste. H = alta pressão, L = baixa pressão. 

 

Melo et al. (2006) apresenta um relato detalhado sobre o evento de agitação marítima 

mais energético observado durante o funcionamento do Programa de Informação Cos-

teira (PIC) do Laboratório de Hidráulica Marítima da UFSC. Medições feitas pelo on-

dógrafo Waverider da UFSC a 35 km da costa da ilha de SC (numa profundidade de 

80 m) indicaram uma altura significativa máxima de 7.2 m nesse evento, um valor bem 

acima dos valores máximos tipicamente observados pelo ondógrafo com Hs na faixa 

de 4.5 a 5 m . Além do tamanho das ondas, esse episódio apresentou também uma 

característica peculiar: a direção dominante foi do setor ESE o que direcionou as on-

das diretamente para a costa, causando vários problemas e acidentes. Uma análise do 

cenário meteorológico que deu origem a essa ressaca mostrou a existência de um 

extenso corredor de vento de ESE sobre o oceano direcionado para a costa sul do 

Brasil. Esse corredor foi causado pelo gradiente de pressão que se desenvolveu entre 

um intenso anticiclone mais a sul e um centro de baixa pressão a norte. Posteriormen-

te, o centro de baixa evoluiu para um bem formado ciclone nas proximidades da costa 

com ventos locais bastante intensos. Os autores apresentam como possível explica-

ção para as características incomuns desse evento a ocorrência de uma combinação 

de fatores. Segundo essa hipótese, as ondas dessa ressaca tiveram origem dentro do 

corredor de ventos descrito acima. Entretanto, o que, em condições normais seria a-

penas um potente Mar de Leste (ver [1]), tornou-se uma violenta ressaca graças ao 

input extra de energia que as ondas receberam no trecho final do seu percurso ao en-

contrarem uma região oceânica com ventos fortes causados pela intensificação do 

ciclone próximo a costa. Essa hipótese foi testada através de duas simulações hipoté-
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ticas com o modelo WW3. Na primeira os ventos foram interrompidos as 12 hs do dia 

09/Ago (momento da subida do mar de acordo com as medições) e na segunda os 

ventos foram ligados a partir dessa mesma hora sobre um mar completamente sem 

ondas. Os resultados indicaram que o corredor de ventos, apesar de extenso, não teve 

ventos intensos o suficiente para gerar um mar com Hs maior do que 4 m. Por outro 

lado, os ventos locais associados ao ciclone, apesar de mais intensos, também não 

conseguiram, isoladamente gerar ondas com Hs maior que 5.5 m. A hipótese de efeito 

combinado, portanto, mostrou-se consistente com os resultados das simulações. Fi-

nalmente, a maior altura de onda individual de zero-ascendente medida pelo ondógra-

fo durante o evento atingiu o valor recorde de 13.8 m que foi a maior onda individual 

observada em todo o período coberto pelo PIC. 

Resumindo, todos os autores citados acima, os quais fizeram observações visuais e / 

ou registros com instrumentos de ondas, bem como aquelas relatadas no Ocean Wa-

ves Statistics (Hogben e Lumb, 1967), concordam que a onda de maior energia (maru-

lho) provém da direção sul-sudeste, ocasionalmente de leste, e são geradas durante o 

deslocamento sobre o mar dos sistemas de frentes frias. 

3.6 Correntes e Transporte de Sedimentos na Zona de Surfe 

Estudos sobre correntes de retorno são raros nas praias de Santa Catarina. Hoefel e 

Klein (1998a,b) relataram para três praias diferentes (Balneário Camboriú, Brava e 

Atalaia) a relação entre a posição das correntes de retorno e os acidentes de banho de 

mar. Similarmente, Klein et al. (2002) relataram para Praia Brava (verão de 2002) e 

Atalaia (Verão de 2003) a relação entre a posição das correntes de retorno e os aci-

dentes de banho de mar. Dafferner et al (2002) relatam a partir de experimentos de 

campo para a praia Brava, correntes de retorno com uma velocidade média de 0,35 

m/s durante condições de baixa energia de onda (Hb< 1,0 metros). Apresentam tam-

bém que o número de correntes por km é de 5 (Figura 74) 
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Figura 74: Distribuição das correntes de retorno na praia Brava, Itajaí. Evidencia-se uma 
distribuição diferenciada para a primeira e segunda quinzena de janeiro de 2002, 
devido à mudança no clima de ondas. 

Estudos em correntes ao longo da costa também são pontuais nas distintas praias da 

Ilha de Santa Catarina (ex.: Cruz, 1993, 1998; Abreu de Castilho, 1995; Santos, 1995; 

Leal, 1999), e foram realizados com flutuadores. Estes autores reportam velocidades 
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entre 0,04 m/s e 1,01 m/s, sendo que a maioria dos dados foram obtidos com ondas 

provenientes de E-NE, tendo a resultante para o Sul. Entretanto a morfologia de ca-

nais de maré e das praias entre promontórios rochosos (praias de enseada) estão em 

concordância o clima de ondas e mostram que ondas que provém de sul-sudeste são 

responsáveis com o clima de ondas e mostram que as ondas que provém de sul-

sudeste são responsáveis pela deriva liquida de sedimentos para o Norte, como apre-

sentado por Muehe (1998) e recentemente através de modelagem numérica por Siegle 

e Asp (2007).para macrocompartimento 1 (2007). Estimativas de transporte de sedi-

mentos também foram apresentadas por Perk (2006) para região de Barra Velha, ca-

nal de Itapocu (macrocompatimento 4). Na Figura 75 apresenta-se um exemplo, co-

mum ao longo do estado de Santa Catarina, principalmente no macrocompartimento 1 

e 4, que é uma conseqüência do transporte liquido/deriva litorânea liquida de sedimen-

tos em direção ao norte. A desembocadura do rio Itapocu migra em torno de 100 me-

tros ao ano. 

 

Figura 75: Evolução da posição da desembocadura do rio Itapocu entre 1995 e 2002 (Klein et 
al. 2002). 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 159/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

Nas praias de enseada do macrocompartimento 2 e 3, observa-se o fenomeno de ro-

tação praias, devido a inversão da direção das ondas em ciclos sazonais. Este pro-

cesso foi bem reportado para o litoral centro-norte de Santa Catarina. Na Figura 76 

apresenta-se modelo de rotação sazonal para a praia de Taquaras-Taquarinhas, Bal-

neário Camboriú (Klein et al, 2002). Foi observado que entre Janeiro e Junho o perfil 

1, localizado na extremidade norte sofre erosão, e que no mesmo período, o Perfil 5 

na extremidade sul sofre acresção. De julho ao inicio de setembro, dois ciclo inverso 

ocorreram, sendo que nos meses de setembro/outubro o perfil sofreu novamente ero-

são e o perfil 5 acresção, mostrando que o processo de rotação responde rapidamente 

a variação de direção das ondas, como pode ser observado na Figura 77. 

 

Figura 76: Diagrama esquemático do processo de rotação praias na praia de 
Taquaras/Taquarinhas (Klein et al. 2002). 
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 P2 P3 P4 P5 P6 

Profile 1 0.39 0.26 0.25 - 0.63 -0.43 
Profile 2 - 0.69 0.28 - 0.22 0.02 
Profile 3 - - 0.28 0.13 0.29 
Profile 4 - - - 0.21 -0.25 
Profile 5 - - - - 0.31 

 

Figura 77: Mudança inversa de volume praial para os perfis 1 e 6, similar as variações no perfil 
2 e 3 e coeficiente de correlação linear entre todos os perfis da praia de 
Taquaras/Taquarinhas. A direção predominante de ondas esta representada para os 
meses de março a abril e setembro e outubro de 2000 (Klein et al., 2002).  
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3.7 Estabilidade em Planta e Erosão das Praias do Estado de 
Santa Catarina 

A presença de promontórios rochosos tende a gerar uma forma curvilínea nas praias, 

devido à proteção e difração das ondas incidentes exercidas por eles, i.e. geram prai-

as de enseada, vastamente distribuição nas costas Sul e Sudeste do Brasil (e.g., Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina). 

Devido à importância da estabilidade da linha de costa deste tipo de praias, vários 

modelos empíricos foram desenvolvidos para tentar representar através de uma equa-

ção a forma em planta de praias de enseada. Neste relatório apresenta-se resultados 

da aplicação da equação parabólica (Hsu e Evans, 1989) utilizando o software MEPPE 

(Klein et al., 2003), compilados a partir de Silveira et al. (submetido) . Esta equação 

utiliza parâmetros da geometria da baía e da dinâmica, como o ponto de difração e a 

direção predominante de onda para simular a posição da linha de costa. Sendo assim, 

ela é a que possui maiores aplicações na detecção da modificação da linha de costa 

em função da alteração do ponto de difração (e.g. obras de engenharia costeira) ou da 

direção das ondas mais energéticas (marulhos). 

A equação parabólica de Hsu e Evans (1989) é um polinômio de segunda ordem, com 

coordenadas polares, que foi desenvolvido para se adequar à forma de 14 protótipos e 

13 baías naturais que, acredita-se, estejam em equilíbrio estático (Equação 1).  

 
2

0 0 1 2N
N N

R R C C C 
 

        
   

 (1) 

Na Equação 1, os principais parâmetros são o ângulo β (ângulo entre a direção de 

onda e a linha de controle, que liga o ponto de difração à região onde a praia começa 

a assumir uma tendência retilínea) e o comprimento R0 (comprimento da linha de con-

trole supracitada), como representado na Figura 78. A direção de onda é assumida 

como sendo a tangente à porção retilínea da costa. Cada comprimento RN forma um 

ângulo θN com a crista da onda que difrata na ponta do promontório. As 3 constantes 

C foram obtidas por regressão e variam em função de β. Os parâmetros da equação 

são apresentados na forma de razões (e.g. RN/R0, β/θN) para que a aplicação do mo-

delo possa ser realizada independente da escala, i.e. adimensional. 
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Figura 78: Desenho esquemático das variáveis da equação parabólica (modificado de Hsu e 
Evans, 1989). 

A determinação dos pontos de controle deve ser feita de forma cuidadosa, partindo da 

interpretação e compreensão da morfologia costeira, observada em imagens aéreas 

(BENEDET et. al., 2004). O ponto de difração (P), mais simples de ser determinado, é 

definido como último ponto onde a ondulação incidente sofre difração antes de chegar 

à praia. O ponto de encerramento da influência do promontório na praia (E) é definido 

como sendo o início da porção retilínea da costa (quando ausente, é assumido como 

sendo o fim da praia) e a direção de onda (R) é definida como a tangente a esse ponto 

(à porção retilínea). Com a definição desses pontos, o modelo gera a forma em planta 

estável da praia, definida pela ação da direção de onda indicada, em condição de ba-

lanço sedimentar nulo. Essa direção de onda é assumida como sendo a mais energé-

tica (marulhos) e não deve haver grande amplitude de variação. O modelo é aplicável 

para regiões classificadas como costa dominada por ondas e com regime de micro-

marés (Hsu e Evans, 1989). 

Hsu et al. (2008) definiram que as praias podem ser classificadas, quanto à estabilida-

de da sua forma em planta, em quatro estados: (1) equilíbrio estático, (2) equilíbrio 

dinâmico, (3) instável e (4) remodelamento natural. As praias em equilíbrio estático 

apresentam transporte longitudinal próximo de zero, uma vez que as ondas quebram 
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simultaneamente ao longo de toda a praia (Figura 79A Por isso, essas praias tendem 

ter sua forma em planta estável. Mesmo que o aporte sedimentar cesse, elas não a-

presentam erosão ou deposição (exceto em situações de tempestade). A forma pro-

posta pela equação parabólica coincide com a forma em planta de praias em equilíbrio 

estático. Nas praias em equilíbrio dinâmico, as ondas quebram obliquamente à costa, 

fazendo surgir correntes longitudinais que transportam o sedimento (Figura 79B). Isso 

faz com que elas tenham sua forma em planta dependente do balanço sedimentar. 

Sua forma em planta não coincide com a forma gerada pela equação parabólica. Caso 

o aporte de sedimento dessas praias diminua ou cesse, a linha de costa tende a se 

deslocar em direção à sua posição de equilíbrio estático, podendo causar destruição e 

prejuízos em locais onde existem construções muito próximas à costa. As praias onde 

esse deslocamento da linha de costa é verificado são classificadas como instáveis. 

Para enquadrar uma praia nesse estado é necessário constatar o deslocamento da 

posição da linha de costa com dados de campo ou com séries temporais de imagens 

aéreas. As praias que apresentam estruturas introduzidas pelo homem, visando à es-

tabilidade da linha de costa ou de canais (e.g., molhes, espigões e diques) e para 

construção de locais de abrigo para embarcações (e.g., portos), são ditas como em 

remodelamento natural (Figura 79C). Nessas praias há a tendência de deposição na 

região adjacente à estrutura e erosão costa abaixo. Como as praias em equilíbrio está-

tico são as formas mais estáveis sobre a ação das ondas predominantes, a construção 

de estruturas que coloquem as praias nessa forma de equilíbrio vem sendo recomen-

dada para a estabilização da linha de costa em locais que vêm sofrendo erosão (Hsu 

et. al., 2000).  
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Figura 79: Exemplos de praias em equilíbrio estático (A – Praia de Taquaras/Taquarinhas, 
Balneário Camboriú – SC), dinâmico (B – Praia de Mariscal, Bombinhas –SC) e 
remodelamento natural (C – Praia do Porto, Imbituba – SC). A linha pontilhada indica 
a posição da linha de costa em equilíbrio estático descrita pela equação parabólica. 

Neste trabalho são apresentados os resultados da aplicação do modelo parabólico a 

imagens aéreas das praias de enseada do Estado de Santa Catarina e a classificação 

resultante da estabilidade da forma em planta dessas praias.  
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Os resultados da análise da estabilidade da forma em planta das praias de enseada 

dos macrocompartimentos 2, 3 e 4 de Santa Catarina são apresentados nas Figura 80, 

Figura 81 e Figura 82 respectivamente. A análise da freqüência de ocorrência de cada 

estado de equilíbrio em cada Setor e em todo o Estado de Santa Catarina é apresen-

tada na Tabela 18. Como algumas praias com dupla curvatura e/ou com saliências ou 

tômbolos apresentam classificações diferentes em cada parte, elas foram considera-

das como duas ou mais praias para a análise do percentual de ocorrência, dependen-

do do número de classificações distintas presentes na mesma praia.  

Tabela 18: Freqüência de ocorrência de praias com os diferentes estados de equilíbrio da 
forma em planta em cada Setor e em todo o Estado de Santa Catarina. 

 Estático Dinâmico 
Remodelamento 
Natural 

Setor 1 53% 40% 7% 

Setor 2 63% 33% 4% 

Setor 3 50% 50% - 

Total SC 59% 36% 5% 

No Estado de Santa Catarina foram analisadas 85 praias, que em sua maioria se en-

contram em equilíbrio estático (59%). A variabilidade no percentual de ocorrência de 

praias em equilíbrio estático entre os três setores indica que essas são mais freqüen-

tes no setor mais recortado do litoral (Setor 3) e apresentam representatividade similar 

às praias em equilíbrio dinâmico nos setores com menor influência dos promontórios 

(Setores 2 e 4) 

O Setor 4 apresenta maior influência potencial do aporte sedimentar por via fluvial, 

pois além de receber o aporte dos rios da Região Hidrográfica da Baixada Norte Cata-

rinense (que drena uma área de 5138 km²), ainda é influenciado pela Região Hidrográ-

fica do Vale do Itajaí (com maior área de drenagem do Estado de SC – 15000 km²), 

uma vez que a foz do Rio Itajaí-Açú se encontra próxima do limite entre os Setores 3 e 

4. A maior parte do Setor 3 e todo o Setor 2 sofrem influência apenas da Região Hi-

drográfica Litoral Centro (cuja área de drenagem é de 5828 km²), o que indica que a 

contribuição potencial do aporte sedimentar por via fluvial é menor nesses setores. 
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Figura 80: Carta-Imagem com a classificação da estabilidade da forma em planta das praias do 
Setor 2 do Estado de Santa Catarina.  
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Figura 81: Carta-Imagem com a classificação da estabilidade da forma em planta das praias do 
Setor 3 do Estado de Santa Catarina.  
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Figura 82: Carta-Imagem com a classificação da estabilidade da forma em planta das praias do 
Setor 4 do Estado de Santa Catarina.  

 

Como um dos fatores que definem uma praia em equilíbrio estático é o balanço sedi-

mentar nulo (células de circulação fechadas); é esperado que os setores com maior 

aporte fluvial (balanço sedimentar positivo) apresentem menos praias em equilíbrio 
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estático e mais praias em equilíbrio dinâmico. As dimensões dos promontórios tam-

bém influenciam a estabilidade da forma em planta. Nos setores menos recortados, a 

pequena dimensão dos promontórios pode permitir a transferência de sedimentos en-

tre praias adjacentes (bypassing), caso a profundidade junto ao promontório seja infe-

rior à profundidade de fechamento. Já as praias com grandes promontórios não permi-

tem a entrada ou saída de sedimento lateralmente, apresentando-se como uma célula 

de circulação fechada. A entrada ou saída de sedimento do sistema quebra o pressu-

posto de balanço sedimentar líquido nulo adotado pelo modelo parabólico, fazendo 

com que a praia não possa se encontrar em equilíbrio estático. 

Praias em equilíbrio estático ou dinâmico ocorrem em diferentes estados morfodinâmi-

cos e orientações, conforme observado por Klein et al. (2003a). Por exemplo, a praia 

de Taquaras/Taquarinhas (estático) e Mata Camboriú (também conhecida como Fla-

mingo - dinâmico) são classificadas como refletivas por Klein e Menezes (2001). As 

praias da Joaquina (estático) e Itapema (dinâmico) foram classificadas como dissipati-

vas por Torronteguy (2002) e Klein et al. (2005), respectivamente. Já as praias Brava 

(estático) e Pântano do Sul (dinâmico), ambas da Ilha de Santa Catarina, foram classi-

ficadas como intermediárias por Klein et al. (2005) e Oliveira (2004), respectivamente. 

Além disso, ocorrem praias em equilíbrio estático e dinâmico com orientação N-S (e.g. 

Praia da Joaquina – estático; e praia do Moçambique – dinâmico) e E-W (e.g. Praia de 

Naufragados – estático; e praia do Cardozo – dinâmico). Isso indica que o estado de 

equilíbrio da forma em planta é independente de outras classificações, como morfodi-

nâmica ou orientação. 

É possível observar no Estado de Santa Catarina que há uma tendência de o extremo 

Sul das praias se encontrarem em equilíbrio dinâmico e o extremo Norte em equilíbrio 

estático (Figura 83). Isso indica que há uma tendência de reorientação das praias em 

sentido horário, o que pode estar associado a uma redução do aporte sedimentar ou à 

alguma mudança na direção predominante das ondas mais energéticas. O trabalho de 

Elfrink et al. (2008) para a Praia do Paiva, em Recife – PE apresenta resultados que 

indicam uma variação na direção média anual das ondas de 10° em 10 anos, o que 

segundo os autores influencia fortemente a orientação da linha de costa e explica pro-

cessos erosivos. 
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Figura 83: Exemplo de praia com o extremo Sul em equilíbrio dinâmico e o extremo Norte em 
equilíbrio estático. Praia da Galheta, Laguna - SC. 

 

Na Figura 84 e Figura 85 se apresenta alguns exemplos do que ocorreria em praias 

em equilíbrio estático se tivéssemos uma mudança de 10 graus (+ ou -) na direção da 

onda, como sugerido por Elfrink et al. (2008). 
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Figura 84: Exemplos do que ocorreria em praias em equilíbrio estático se tivéssemos uma 
mudança de - 10 graus na direção da onda (considerou-se zero graus quando da 
praia em equilíbrio estático). 
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Figura 85: Exemplos do que ocorreria em praias em equilíbrio estático se tivéssemos uma 
mudança de + 10 graus na direção da onda (considerou-se zero graus quando da 
praia em equilíbrio estático). 
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As praias de Taquaras/Taquarinhas e do Rosa são exemplos de praias em equilíbrio 

estático. São praias que, pela análise das imagens aéreas, não apresentam aporte 

sedimentar (fluvial ou eólico) e possuem grandes promontórios que impedem a trans-

ferência de sedimento entre praias adjacentes. Com isso as ondas predominantes 

puderam retrabalhar o sedimento até atingir a posição de equilíbrio. 

Exemplos de praias em equilíbrio dinâmico são Jurerê e Canasvieiras, na porção Nor-

te da Ilha de Santa Catarina. A linha de costa nesses casos não coincide com a linha 

de costa em equilíbrio estático. Isso pode estar relacionado à transferência de sedi-

mento entre praias adjacentes (Klein, 2004). Diehl (1997) observou acreção no espo-

rão arenoso da Daniela como resultado de um transporte longitudinal de sedimentos 

das praias expostas da Ilha de Santa Catarina para a Baía Norte, o que fortalece a 

hipótese de transferência de sedimentos entre praias adjacentes. 

Outro exemplo de praia em equilíbrio dinâmico é a Praia dos Ingleses. Apesar de sua 

forma em planta quase se ajustar a forma em equilíbrio estático definida pela equação 

parabólica, outras verificações (e.g. Klein, 2004; Boeyinga et al., 2007) utilizando ima-

gens aéreas e coletas de dados em campo indicam características de praia em equilí-

brio dinâmico, como aporte sedimentar por via eólica. Atualmente o aporte de sedi-

mentos foi parcialmente interrompido pela urbanização, causando erosão no extremo 

Sul (Klein, 2004; Boeyinga et al., 2007). 

Um exemplo de praia em remodelamento natural é o extremo Sul da praia de Balneá-

rio Camboriú. Essa praia foi classificada anteriormente por Klein et al. (2003a) como 

em equilíbrio dinâmico, tendo sua posição da linha de costa mantida pelo aporte sedi-

mentar do Rio Camboriú. Esse rio foi represado no ano de 1950 para gerar um reser-

vatório de água; o que segundo Abreu et al. (2003), diminuiu o aporte sedimentar da 

praia, causando erosão (passando de equilíbrio dinâmico para instável). No entanto, 

em 2005 foi construído um molhe na desembocadura do Rio Camboriú, alterando a 

classificação da praia para remodelamento natural.  

Outros exemplos de praias em remodelamento natural são as praias de Navegantes e 

Mar Grosso. Ambas apresentam molhes nas desembocaduras do Rio Itajaí-Açú e da 

Laguna de Santo Antonio, respectivamente. Além dessas, a praia do Porto, em Imbitu-

ba, também é classificada como em remodelamento natural, pois apresenta um que-

bra-mar construído para gerar uma zona de sombra para os navios atracarem no Porto 

de Imbituba. A sedimentação na bacia de evolução das embarcações é diminuída por 
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3 espigões construídos na década de 1980 e por dragagens periódicas. Mais detalhes 

da evolução dessa praia são apresentado por Klein (2004) e Lausman et al. (no prelo). 

Segundo Klein et al. (2006) e Horn (2006), as praias do Estado de Santa Catarina que 

apresentam processo erosivo são: Barra Velha, Piçarras, Gravatá, Bombinhas, Forte, 

Canasvieiras/Ponta das Canas, Brava (Florianópolis), Ingleses, Barra da Lagoa, Ar-

mação e Pântano do Sul. Dentre essas, as praias de Piçarras, Bombinhas, Forte, Ca-

nasvieiras/Ponta das Canas, Ingleses, Barra da Lagoa e Pântano do Sul foram classi-

ficadas como em equilíbrio dinâmico. A erosão é corroborada pela forma em planta, 

que não se encontrar em equilíbrio (Ver indicação em Figura 80, Figura 81 e Figura 

82). 

3.8 Evolução Urbana nas Três Últimas Décadas 

A maioria das praias em processo erosivo segundo Klein et al (2002) e Horn Filho 

(2002) no litoral de Santa Catarina estão associadas a acelerado processo de urbani-

zação, muita vezes sobre o prisma de praia ativo. Neste seção mostra-se um exemplo 

desta urbanização acelerada para os últimos 30 anos, no município de Balneario 

Camboriu, apresentado no livro de erosão e progradação costeira, publicado pelo Mi-

nistério do Meio Ambiente do Brasil (Klein et al, 2002). 

O acelerado processo de urbanização verificado no litoral centro-norte de Santa Cata-

rina acarretou um incremento populacional considerável, especialmente nos últimos 30 

anos. Uma tendência de “unificação” das zonas urbanas dos municípios por meio do 

processo de conurbação foi verificado, sobretudo, a partir da construção da BR-101 na 

década de 70 sem, no entanto, levar em consideração planejamentos locais e regio-

nais efetivos. Como conseqüência, observa-se atualmente uma ocupação de forma 

descontrolada das diversas paisagens (natural, rural, periurbana e urbana) que com-

põem a área de estudo (Figura 86). 

Verificou-se que, exceto o município de Navegantes, o qual apresenta uma área de 

retroterra de aproximadamente 50 metros, os demais municípios estudados para San-

ta Catarina não consideram o entendimento dos processos costeiros nos seus respec-

tivos Planos Diretores. Como resultado da inadequação das políticas urbanas em nível 

local, os processos erosivos da linha e costa foram intensificados, visto que em muitos 

destes municípios à ocupação da área litorânea relaciona-se com aspectos históricos 

e culturais. A ocupação destas áreas ocorreu, inicialmente, através da construção de 
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ranchos de pesca, que foram gradativamente substituídos pela infraestrutura turística 

impulsionada pelo crescente processo imobiliário a partir da década de sessenta. 

A ocupação desordenada da zona costeira ocorreu na maioria das vezes sobre o sis-

tema de dunas frontais com a implantação de avenidas beira-mar e construção de 

calçadões sobre o prisma ativo da praia (ex.: praia de Piçarras, Barra Velha, Gravatá e 

Balneário Camboriú). Evidencia-se que a legislação ambiental em nível federal, esta-

dual e municipal que atua sobre estas áreas também não foi respeitada. 

Os registros de processos de transposição (overwash) na forma de lentes/ camadas 

de sedimentos mais grossos observados nos sistemas de dunas frontais da região de 

Barra Velha, demonstram que este já atuavam no sistema praial mesmo antes destes 

segmentos litorâneos serem urbanizados. 

Conforme o modelo aplicado por Polette (1997), os municípios costeiros apresentam 

sete estágios de desenvolvimento (exploração, envolvimento, desenvolvimento, conso-

lidação, estagnação, declínio e rejuvenescimento), cada um destes evidenciando pro-

blemas característicos. A erosão litorânea está normalmente associada às fases de 

desenvolvimento, estagnação e consolidação, bem como no declínio, nos quais se 

encontram a maioria dos municípios do litoral centro norte de Santa Catarina. 
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1. Em 1938, em Balneário de Camboriú caracterizava-se 
por um pequeno número de turistas, a planície era recober-
ta com vegetação de planície (restinga) e praticamente não 
existia infra-estrutura específica para os visitantes. O conta-
to com os residentes locais, especialmente pescadores 
artesanais, era alto e o meio social e o ambiente natural 
encontravam inalterados pelo turismo. 

2. Em 1956 já era nítido o aumento do número de visi-
tantes, e estes já assumiam uma certa regularidade. 
Inicia a emergir a temporada de veraneio. Inicia também 
o processo de abertura de acessos a este local especi-
almente por pressões realizadas no poder público por 
diversos segmentos da sociedade local especialmente 
por especuladores imobiliários.  

 

3. Em 1978, já era verificado na região um mercado 
turístico com grande envolvimento da população local. A 
mão-de-obra de outras áreas também eram requeridas 
para auxiliar na infra-estrutura turística que ali rapidamen-
te se instalou. A verticalização da cidade inicia ser execu-
tada especialmente nas primeiras ruas paralelas a linha 
de costa, sem critérios urbanísticos. 

4. Em 1995, bem como atualmente, pode ser notado que 
a cidade balneário chegou ao seu limite quanto aos níveis 
de capacidade de suporte. Estes já foram atingidos e 
excedidos para muitas variáveis tais como a balneabilida-
de para a água do mar (índices atingem a mais de 24 mil 
coliformes fecais /100ml), gerando problemas sociais, 
ambientais e econômicos. Tais problemas também foram 
gerados em função do adensamento e verticalização 
urbana.  

Figura 86: Evolução urbana do município de Balneário Camboriú. 
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3.9 Variação da Morfologia Praial e Identificação de Zonas de 
Erosão Acentuada (ZEA): Caso de Estudo Enseada do 
Itapocorói – SC 

Abaixo se apresenta uma estudo sobre a definição de Zonas de Erosão Acentuada em 

praias de enseada, descrito por Araujo (2008). Ao longo das últimas décadas, a Praia 

de Piçarras e adjacências, no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, vem 

apresentando sucessivos problemas decorrentes da erosão costeira, sobretudo na 

porção sul da enseada, local onde também se verificam as maiores taxas de 

desenvolvimento urbanístico. 

Muitos estudos foram realizados à medida que o processo erosivo foi se agravando. 

Medidas de contenção tentaram sem sucesso resolver o problema, como a construção 

de gabiões e espigões ao longo da orla para conter o transporte sedimentar 

longitudinal, porém nenhuma intervenção conseguiu conter o avanço da erosão. 

Em meados da década de 90 a situação tornou-se crítica a ponto da região sul da 

enseada, próximo à desembocadura do rio Piçarras, apresentar praticamente toda a 

sua porção emersa de praia erodida ao longo de 2km de extensão, o que levou o 

governo municipal, juntamente com a iniciativa privada, a propor e executar em 

1998/99 a realização de um aterro hidráulico. 

A obra serviu para restabelecer a linha de costa existente anteriormente ao início do 

processo erosivo, porém não conseguiu interromper a continuidade do mesmo. 

Atualmente se verifica uma forte erosão localizada principalmente nas adjacências da 

desembocadura do rio Piçarras, o que indica que a região continua instável do ponto 

de vista da dinâmica sedimentar. 

A análise do histórico erosivo da região e variação morfológica dos perfis transversais 

da praia de Piçarras, realizados antes e após as obras de recomposição da faixa 

arenosa serviram de base para o cálculo das taxas erosivas atuais e identificação de 

zonas de erosão acentuada (ZEA), bem como os prováveis fatores que 

desencadearam o processo (Figura 87 e Figura 88). 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 178/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 

Figura 87: Localização geográfica da Enseada do Itapocorói – SC, com a posição dos perfis 
transversais utilizados durante o monitoramento topográfico (Araujo, 2008). 

 

Figura 88: Enseada do Itapocorói. A região mais escura do mapa entre o leito do rio Piçarras e 
o oceano representa as terras mais elevadas remanescentes do Sistema Laguna 
Barreira III. As isolinhas representam as curvas de nível (m). Altimetria disponibilizada 

pela mapoteca digital da EPAGRI (http://www.epagri.rct-sc.br/). Último acesso 
20/05/2008 (Araujo, 2008). 

O monitoramento mensal de perfis de praia mostrou que a morfologia do perfil praial 

varia bastante ao longo da enseada. As praias foram classificadas, segundo o modelo 

http://www.epagri.rct-sc.br/
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proposto por Klein e Menezes (2001) e Araujo (2008), como variando de uma situação 

dissipativa e abrigada na porção sul junto ao promontório da Ponta da Penha (praia 

Alegre), alternando para um ambiente refletivo e semi-exposto nas adjacências da 

desembocadura do rio Piçarras, para um ambiente refletivo exposto em direção ao 

norte da enseada. 

De modo geral, os perfis transversais mostram que a praia aumenta sua largura média 

de sul para norte, o mesmo acontecendo com o volume. A Figura 89 mostra a 

comparação da forma geral dos perfis médios, até a profundidade aproximada de -1,5 

em referência ao nível médio do mar. 

É possível notar que a praia Alegre apresenta uma configuração mais plana e suave 

(declividade média em torno de 2,8o), enquanto que a praia de Piçarras junto ao guia-

correntes apresenta uma configuração inclinada (declividade média em torno de 7,9o), 

aumentando a largura em direção ao norte na medida em que a declividade média 

diminui (em torno de 5,0o). 
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Figura 89: Configuração geral dos perfis médios obtidos na praia Alegre (topo) e Piçarras 
(base) durante os meses de agosto de 2007 a março de 2008 (Araujo, 2008). 

A variabilidade do perfil praial também se altera conforme aumenta a exposição do 

ambiente à energia de ondas. A praia Alegre apresentou as menores variações de 

volume e largura durante o período monitorado, enquanto as porções no sul e norte da 

enseada as mudanças foram bastante significativas. 

A região central da praia de Piçarras (entre os perfis P14 e P23) apresentou variações 

do volume e largura menores se comparado com as áreas adjacentes. Os perfis com 
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menor variação são os que apresentam uma largura maior e menor declividade, 

proporcionando uma maior extensão para dissipação da energia de onda. 

O perfil P4 apresentou a maior variação dentre todos (27% no volume e 18,4% na lar-

gura). Este perfil está localizado na ZEA, onde um muro vertical com mais de dois me-

tros de altura foi construído para proteger as casas situadas imediatamente atrás, e 

hoje praticamente não existe praia emersa durante a preamar. Portanto, variações no 

volume e largura são esperadas devido à intensa remobilização sedimentar causada 

pela quebra da onda diretamente sobre o perfil (Figura 90). 

 

Figura 90: Volume (m3/m) e largura (m) médios calculados para cada perfil ao longo da 
Enseada do Itapocorói (topo); coeficientes de variabilidade dos volumes e larguras 
calculados através da razão entre o desvio padrão e a média para cada perfil (base). 
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As características morfológicas e hidrodinâmicas observadas ao longo da Enseada do 

Itapocorói foram agrupadas de acordo com as semelhanças apresentadas pelos perfis 

transversais para cada porção da costa, de sul para norte. 

A praia Alegre, situada na porção mais abrigada da Enseada do Itapocorói, apresentou 

ao longo do monitoramento a morfologia mais estável, com uma largura média da 

porção sub-aérea de 40 metros, um perfil com baixa declividade (entre 2º e 3º), não 

apresentando feições marcantes, como cúspides ou cavas, devido à baixa energia 

hidrodinâmica local. Também não foi observada a presença de bancos submersos 

próximos à costa. 

Observações visuais da altura de onda durante o período de monitoramento indicaram 

variações entre 10cm a 20cm para esta região. O volume médio por perfil, calculado 

para a área não ultrapassou os 60m3/m, enquanto que a largura do perfil ficou em 

torno de 40m. 

Na porção sul de Piçarras, a praia apresenta-se estreita e com alta declividade 

(variando de 5º a 7º), com características refletivas, sem zona de surfe e com 

arrebentação do tipo ascendente. A observação visual da altura de onda identificou 

ocorrência entre 10 a 25 cm até o perfil 11. 

Durante eventos de tempestade esta região da praia é bastante afetada pela ação das 

ondas, e o perfil tende a erodir e assumir uma feição inclinada e escarpada. Por ser 

uma região classificada como refletiva, o volume sedimentar disponível tende a se 

acumular na porção sub-aérea do perfil, e por isso não se observa a ocorrência de 

bancos submersos. 

A partir do perfil 12, a cerca de 1.200 metros ao norte da foz do rio Piçarras, a praia 

começa a apresentar características mais energéticas, com aumento da largura média, 

diminuindo a declividade e aumentando gradualmente a altura de onda na 

arrebentação (entre 25 a 50cm). O volume médio varia entre 60 e 100m3/m de sul para 

norte. É possível observar também a presença de uma morfologia mais variável, em 

especial na região do berma próxima da face da praia, com formação de cúspides e 

cavas pouco desenvolvidos durante eventos de alta energia. 

A cerca de 1.700 metros da desembocadura (perfis 17 a 22) já se observa uma praia 

com alta energia de ondas, com altura variando de 50cm a 80cm, uma zona de surfe 

de aproximadamente 12m de extensão, presença de escarpas e cúspides bastante 

pronunciados, fato que se deve pela configuração mais exposta desta porção da 

enseada ao ataque da ondulação incidente. O perfil transversal apresenta uma alta 
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variabilidade morfológica na porção próxima da zona de espraiamento, comumente 

apresentando escarpas que chegam a 1 metro de altura. O volume neste setor varia 

de 120 a 200m3/m em direção ao norte. 

A região localizada mais ao norte da praia de Piçarras (perfis P23 ao P26) é 

classificada como exposta à ondulação incidente e, por isso, apresenta as maiores 

alturas de onda observadas, em torno de 50cm a 1 metro. A largura média dos perfis é 

menor que os localizados mais ao sul. Porém, nesta região a presença de dunas 

vegetadas ajuda a proteger o cordão litorâneo da ação energética das ondas.  

3.9.1 Evolução do Aterro Hidráulico 

Para efeitos de comparação, tanto os valores de largura média e volume médio dos 

perfis representam a porção sub-aérea da praia, referenciados ao nível médio do mar. 

A porção submersa do perfil não foi considerada nas análises comparativas com os 

perfis anteriores e posteriores ao aterro, em função da dificuldade de aquisição de 

dados a profundidades maiores que 1,5 metros com o tipo de equipamento utilizado. 

É possível observar que a porção sul de Piçarras, no entorno da desembocadura 

(entre os perfis P01 e P10) apresentou perfis médios atuais com características 

morfológicas semelhantes às anteriores da realização do aterro, o que evidencia uma 

forte perda sedimentar naquela região (Figura 91). 

De modo geral, todos os perfis monitorados apresentaram características erosivas, o 

que indica que o sedimento está sendo removido da parte sul, mas não está sendo 

depositado na mesma proporção na direção da deriva litorânea. Este fato pode estar 

relacionado com o transporte sedimentar transversal para além da profundidade de 

fechamento na região sul da enseada. Através de simulações numéricas conduzidas 

para a enseada do Itapocorói, van den Heuvel et al. (em preparação) calcularam a 

profundidade de fechamento com base nos dados dos perfis transversais e levanta-

mentos batimétricos para a região da praia de Piçarras (Figura 92) 
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Figura 91: Configuração morfológica dos perfis praiais antes (azul) e depois (verde) do aterro 
hidráulico, em comparação com os perfis médios atuais (vermelho). 
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Tabela 19: Média de variação volumétrica entre os anos de 1998 a 2008. 

 

 

Figura 92: Profundidade de fechamento calculada para a região da Enseada do Itapocorói, 
através de simulação numérica (van den Heuvel et al., em preparação). O eixo 
horizontal representa a distância em metros a partir da desembocadura do rio 
Piçarras em direção ao norte, e o eixo vertical traz a profundidade, em metros. 

O gráfico indica claramente um aumento da profundidade de fechamento em direção 

ao norte, coincidindo com o aumento da exposição da praia à energia de ondas, 

porém os valores não ultrapassam os 4,5 metros, ficando em torno de 2 a 3 metros na 

região do aterro.  

Não existem registros batimétricos atualizados na região da enseada, bem como não 

foram realizados levantamentos sedimentológicos de sondagem na plataforma interna 
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adjacente para verificação da existência de areia de granulometria compatível com a 

que foi depositada no aterro, para comprovar a hipótese de transporte sedimentar 

naquela direção. Porém, a análise da variação da posição da linha de costa realizada 

por Araujo (2008) e Klein et al. (no prelo) demonstra que não houve deposição 

sedimentar significativa na região norte da enseada. 

Uma hipótese a ser testada em futuros estudos é que a declividade acentuada da 

plataforma adjacente, em especial na região de entorno da desembocadura do rio 

Piçarras, associada ao efeito das ressacas sobre a orla, facilita a remoção de grandes 

quantidades de sedimento da porção sub-aérea do perfil para a coluna d’água. Este 

sedimento não retorna na sua totalidade para recompor o prisma praial, ao invés 

disso, é transportado para regiões profundas onde deposita, e a energia das ondas 

não consegue retrabalhar este sedimento e transportá-lo de volta para a costa. 

3.9.2 Identificação da Zona de Erosão Acentuada (ZEA) 

A determinação da ZEA na região do aterro foi obtida pela comparação do volume 

médio de cada perfil transversal atual (2008) com o volume calculado para o mesmo 

perfil, obtido ao término da obra em 1999. As taxas de variação maiores ou iguais a 

50% acima da média geral do aterro foram consideradas como zonas de erosão 

acentuada (ZEA). 

A Tabela 19 apresenta os valores de volume e largura para os diferentes anos, e mos-

tra que passados 9 anos da realização das obras, cerca de 50% do volume total depo-

sitado na porção sub-aérea foi completamente removido. De forma geral, a perda de 

volume sedimentar está associada com a diminuição da largura, com exceção da por-

ção final do aterro, que apresenta um comportamento inverso. 

Pela comparação das taxas, observa-se que a região entre os perfis P03 e P08 

tiveram porcentagens de perda sedimentar bem acima da média geral nos últimos 9 

anos, com valores que variam de 76% no perfil P08 a 98% de perda no perfil P04. De 

fato, esta região apresenta-se como a mais crítica, e praticamente não existe praia 

emersa durante os períodos de preamar. Seguidamente observa-se a ação das ondas 

diretamente sobre os muros e calçadas, o que vem causando prejuízos estruturais, da 

mesma forma como ocorria antes da realização das obras em 1998. Sendo assim, foi 

considerada como zona de erosão acentuada a região entre os perfis P03 e P08, 

conforme Figura 93. 
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Figura 93: Variações de volume (m
3
/m) e largura (m) da região do aterro hidráulico, calculados 

a partir de dados de perfis transversais coletados após a conclusão da obra (1999) e 
durante o monitoramento conduzido por este estudo (2007/2008). A região destacada 
em vermelho corresponde à zona de erosão acentuada (ZEA), e equivale a perdas 
sedimentares (m

3
/m) 50% acima da média geral do aterro. 

A análise comparativa da variação da largura do perfil ao longo dos nove anos, com a 

variação volumétrica para o mesmo período mostra que apesar de todos os perfis do 

aterro terem perdido volume, a porção terminal (perfis P18 a P21) demonstrou um 

comportamento distinto dos demais. 

O perfil P18 apresentou uma diminuição da largura e volume na mesma proporção 

(4% do volume e 3% da largura), enquanto que o perfil P19 teve uma diminuição da 

largura maior que a perda volumétrica (1% do volume e 6,5% da largura), o que indica 

que o sedimento acumulou nas porções mais elevadas do pós-praia. 

Já os perfis P20 e P21 mostraram diminuição de volume sub-aéreo e aumento da 

largura. Este fato é explicado pela configuração média que os perfis apresentam hoje, 

com dois degraus acentuados. O sedimento que antes estava depositado na porção 

superior (próximo da calçada) foi transportado para a porção inferior, junto à zona de 

espraiamento, diminuindo assim a declividade média. 

Segundo a teoria de Kraus e Galgano (2001), a formação de ZEAs são esperadas se 

diferentes composições granulométricas são depositadas na praia (geralmente 

sedimentos mais finos são remobilizados mais facilmente). Jazidas podem apresentar 
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diferenças significativas no tamanho de grão. Isto pode ocorrer em função dos 

processos de bombeamento e recalque, da redução de custos operacionais (dragar 

locais mais próximos da obra, maior eficiência e menor gasto de combustível no 

bombeamento de sedimentos finos a distâncias maiores, entre outros). Sendo assim, 

áreas que receberem sedimentos mais finos tenderão a perder volumes mais 

facilmente da porção sub-aérea, na maioria dos casos em função do transporte 

perpendicular para fora da costa. 

Processos de refração e difração de ondas, gerados pela presença dos promontórios 

da Ponta da Penha e Itajubá, por exemplo, podem causar diferenças no transporte 

sedimentar pela geração de correntes longitudinais e alterar a configuração da linha de 

costa. Da mesma forma, se o sedimento for depositado de forma irregular ao longo da 

extensão do projeto, ou se o mesmo for colocado além da profundidade de fechamen-

to, podem ocorrer alterações dos contornos batimétricos e conseqüente modificação 

nos padrões de propagação de ondas. Essa distribuição irregular de energia de onda 

sobre a costa pode influenciar no transporte sedimentar longitudinal e gerar ZEAs.  

Outro fator importante é a presença de barreiras localizadas próximo à regiões com 

características erosivas, que geralmente promovem a diminuição ou mesmo interrom-

pimento do transporte sedimentar longitudinal para as regiões à barlamar e podem 

ocasionar o surgimento de processos erosivos. 

Desta forma conclui-se aqui que as praias da enseada do Itapocorói apresentaram 

características morfológicas e dinâmicas distintas, variando de um ambiente 

dissipativo de baixa energia no sul (praia Alegre) passando a um ambiente refletivo 

semi-exposto (Piçarras sul) e refletivo exposto (Piçarras norte). 

A praia Alegre não demonstrou variações significativas no volume e largura do perfil 

transversal ao longo do período monitorado, com uma média de 40-60m3/m, e 40m, 

respectivamente. Por estar confinada na porção sul da enseada, protegida da 

ondulação incidente pelo promontório da Ponta da Penha, e ser limitada ao norte pelo 

guia-correntes do rio Piçarras, e ao sul pelo guia-correntes do rio Iriri, a praia Alegre 

não apresenta problemas de erosão, e não se evidencia transporte sedimentar 

longitudinal. 

Ao norte do rio Piçarras, os problemas erosivos são bem evidentes, principalmente na 

região identificada como zona de erosão acentuada (ZEA), que corresponde a cerca 

de 500 metros de extensão (entre os perfis P03 e P08). Nesta porção da enseada, os 

perfis transversais apresentaram alta variabilidade de volume e largura (entre 20 a 
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30%), diminuindo de sul para norte, na medida em que a largura e volume dos perfis 

aumentam. 

Devido à declividade alta do perfil praial na região da ZEA (entre 5º e 7º), associada à 

profundidade de fechamento da porção sul da enseada (entre 2 e 3 metros) e aos 

efeitos das constantes ressacas que atingem a orla, grandes quantidades de 

sedimento da porção aérea do perfil estão sujeitos à remobilização e transporte em 

direção à plataforma adjacente, não retornando na sua totalidade para recompor o 

perfil praial, o que contribui para o aumento do processo erosivo. 

As taxas de perda do volume sedimentar caracterizaram a evolução da obra de 

alimentação praial nos últimos nove anos, mostrando que o aterro já perdeu cerca de 

50% do seu volume sub-aéreo, sendo que na região da ZEA, 95% do volume 

depositado em 1999 foi removido. Os dados dos perfis transversais também 

demonstraram que não houve um transporte longitudinal significativo em direção ao 

norte, o que reforça a idéia de que o transporte sedimentar transversal para fora da 

costa seja importante no processo erosivo. 

3.10 Quantificação de Perigos Costeiros e Projeção de Linhas de 
Costa Futuras para a Enseada do Itapocorói – SC: Caso de 
Estudo. 

O trabalho apresentado aqui foi desenvolvido por Freitas (2008). Mudanças no nível 

médio do mar podem afetar processos de evolução da linha de costa e alterar sua 

conformação. Sabe-se também que muitas áreas costeiras estão em risco devido aos 

perigos naturais e/ou induzidos (proveniente de ações antrópicas). Esses perigos, 

como retração da linha de costa e inundações costeiras, são ocasionados por 

alterações no balanço sedimentar, grandes tempestades, aumento do nível médio do 

mar e, em casos extremos, tsunamis (Ferreira et al., 2006). 

Muehe (2001) afirma que o litoral brasileiro vem se caracterizando por profunda 

alteração e deterioração da paisagem, acarretando prejuízos ambientais e 

econômicos. Na costa catarinense, foi noticiada a ocorrência de 18 eventos extremos 

de ressacas, no período de 1991 a 2001 (Simó & Horn Filho, 2004), e em muitos deles 

houve sérios prejuízos econômicos. Inserido neste contexto, o Balneário Piçarras 

possui um retrospecto de inúmeras ressacas que assolaram sua orla. Entre 1983 e 

1998 houve retração de 50 metros da faixa de areia devido a um acentuado processo 

erosivo que provocou severos prejuízos ao setor econômico local, dependente do 

turismo de veraneio (Klein et al., 2005, Reid et al.2005, Araújo et al., 2008).  
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Atualmente, notícias nos jornais regionais são freqüentes sobre a destruição do 

balneário por ressacas, como a reportada pelo Jornal A Notícia, em setembro de 2004, 

com a seguinte manchete: “Ressaca traz más lembranças à Piçarras”, referindo-se ao 

receio dos moradores e comerciantes locais de que o balneário deixe, mais uma vez, 

de ser atrativo aos turistas devido aos agudos processos erosivos ainda enfrentados. 

Portanto, como motivação, o principal foco deste estudo apresentado aqui foi aplicar o 

método de análise integrada de perigos costeiros para a Enseada do Itapocorói. Esta 

metodologia foi desenvolvida por Ferreira et al. (2006) e baseia-se em projetar linhas 

de costa futuras (set-back lines) em cartas temáticas de vulnerabilidade a perigos 

costeiros, tais como: (1) taxa de evolução costeira (i.e. taxa de retração da linha de 

costa), (2) aumento do nível médio do mar com conseqüente perda de área emersa e, 

(3) impactos por grandes tempestades. 

3.10.1 Metodologia Empregada 

O método fundamenta-se em obter a taxa de evolução costeira (TEC) pela análise da 

variação da linha de costa através de fotografias aéreas e considerar que o padrão de 

movimentação da linha de costa (LC) não se modificará em 50 anos e, assim, projetar 

a LC futura ( 50L ), assumindo a mesma taxa de variação do passado (Ferreira et al. 

2006). A partir de 50L  projetar outra LC futura ( cL50 ) incluindo a erosão devido a uma 

elevação adicional no nível médio do mar predita pelo IPCC (2007), considerando um 

pior cenário. Essa metodologia também visa computar impactos por eventos extremos, 

como grandes tempestades e, para isso, faz-se uso do modelo de Kriebel e Dean 

(1993) que determina a máxima retração provocada por uma tempestade com tempo 

de recorrência de 50 anos. Tal retração é adicionada à LC futura cL50 , gerando uma 

terceira LC futura de tempestade ( TL50 ). Por fim, como forma de indicar zona 

potenciais de inundação costeira, calcula-se os níveis máximos verticais do mar 

alcançados na costa, durante uma tempestade, e compara-se com as cotas 

altimétricas do terreno determinando as zonas potenciais de inundação, sem, contudo, 

dimensionar a extensão da inundação. As linhas de costa futuras são projetadas em 

cartas temáticas a fim de especializar e integrar as zonas de perigos. 
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3.10.2 Evolução da Linha de Costa e Futura Posição 

3.10.2.1 Padronização e Correção Geométrica das Imagens 

Para análise da evolução da linha de costa, empregaram-se fotografias aéreas 

referentes aos levantamentos aerofotogramétricos de três diferentes anos, 1957, 1978 

e 1995. Como forma de incluir o comportamento migratório recente da linha de costa, 

utilizou-se uma imagem orbital do ano de 2005, obtida pelo sensor “QuickBird” através 

do software GoogleEarth®. Tanto para as ortofotografias quanto para as imagens de 

satélite, manteve-se uma representação máxima do pixel de 1 metro, ou seja, cada 

pixel da fotografia representa 1 metro no terreno (Tabela 4). Isso se deu pela divisão 

da distância horizontal real, que a fotografia/imagem representa no terreno (através da 

escala da foto), pelo número de pixels presente no mesmo eixo desta (através da 

resolução da imagem digitalizada). 

Tabela 20: Dados referentes às fotografias aéreas utilizadas para definir a evolução da LC. 

 

O georreferenciamento foi efetuado por meio do Sistema de Informação Geográfica 

ArcGis®9.2. A base cartográfica utilizada foi disponibilizada pela Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), em meio digital na escala de 1:2.000, e serviu tanto para a 

fixação dos pontos de controle (PCs), necessários ao processo de correção, como 

para obtenção das cotas altimétricas. Os PCs foram distribuídos ao longo de toda a 

enseada e concentraram-se na faixa correspondente à primeira quadra adjacente à 

praia. 

A fim de mensurar imprecisões decorrentes do processo fotogramétrico, como 

variações na altitude do vôo, inclinação da câmara, distância focal, erros de paralaxe 

(distorções em função da velocidade da aeronave) inclusive de retificação geográfica 

das imagens, adotou-se neste trabalho o padrão de posicionamento geoespacial de 

imagens proposto pelo Comitê Norte-Americano de Dados Geográficos (FGDC-STD, 
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1998). Isso significa que 95% da imagem retificada tem uma precisão igual ou menor 

que o erro reportado em relação à base cartográfica. 

3.10.2.1.1 Extração e Evolução da LC 

Dada a complexidade da detecção da LC, associada a certo grau de subjetividade, a 

extração desta foi efetuada através do indicador mais discernível e constante nas 

imagens, que foi a máxima linha d’água observada na fotografia pela mudança de 

reflexão do sedimento, pois a areia seca tem maior refletância que a molhada, o que 

gera uma diferença na tonalidade da superfície da praia. Boak e Turner (2005), em 

uma revisão sobre LC, afirmam que a interface areia molhada/areia seca mostra-se 

consistente em avaliações de longa escala. 

A extensão DSAS 3.2 (“Digital Shoreline Analyses System”) (Thieler et al.,2005), foi 

utilizada para o cálculo de variação da LC entre os diferentes anos. Em ambientes 

SIG, essa ferramenta utiliza o método do EPR (“End Point Rate”) para calcular a taxa 

de variação linear entre duas LC, com espaçamentos determinados ao longo da costa. 

O princípio é obter a distância de movimentação da LC entre dois períodos distintos e 

dividi-la pelo tempo transcorrido, fornecendo, assim, a taxa anual de migração em 

metros (TEC ). 

Todo arco praial da Enseada do Itapocorói (9,8 km) foi segmentado em 98 perfis 

transversais distribuídos do Sul para o Norte a cada 100 m a partir da praia Alegre, e 

calculado a taxa de variação (m/ano) da LC para cada perfil. Para o cálculo de TEC , 

fez-se para cada perfil a média móvel de ordem 3, isto significa que cada resultado é a 

média entre o próprio perfil e dos dois outros adjacentes a este, suavizando 

discordâncias nos resultados.  

Para facilitar a análise, a área de estudo foi dividida em 3 grandes setores. Setor 01, 

Setor 02 e Setor 03 (Figura 94). O Setor 03 foi subdividido em A, B, C e D, para 

facilitar a visualização dos resultados. Tanto o Setor 1 como o Setor 2 receberam 

aterros hidráulicos entre 1998 e 1999. Desta forma, tais obras de engenharia 

impossibilitaram afirmações seguras a respeito da migração da LC de 1995 a 2005. 

Para esses dois setores foi, então, considerado apenas variações no período de 1978 

a 1995, descartou-se também fotografias de 1957, pois o Rio Piçarras ainda não 

estava estabilizado nessa data, o que poderia alterar o padrão de migração da LC 

adjacente à desembocadura. Para o Setor 3, analisaram-se todas as variações desde 

1957 até 2005. 
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Figura 94: Praia de Piçarras e a representação dos 3 setores estudados (Freitas, 2008). 

3.10.2.1.2 Linha de Costa em 50 anos (L50) 

Caso a LC tenha, em média, migrado em direção ao mar (TEC  positivo), a 

metodologia assume que essa tendência de progradação, em 50 anos, vai cessar e a 

migração da LC se estabilizará. Então, nesta situação adota-se que a LC atual é a 

mesma para daqui a 50 anos ( 500 LL  ). Para uma costa em condição de retração, a 

projeção da linha de costa futura ( 50L ), considerando a escala de tempo acima, foi 

determinada pela Equação 2: 

 
anosTECLL 50*050 

’  (2) 

Nesta etapa, a LC atual ( 50L ) é projetada em direção à retroterra, ponderando que sua 

taxa de migração (TEC ) não se alterará. Ao se fazer isso, contabilizam-se impactos 

gerados por processos erosivos decorrentes de tempestades em longo prazo, visto 

que a TEC  atual já sofre essas influências e, por conseguinte, é função destas. Da 

mesma maneira que as atuais taxas de elevação do nível do mar e processos 

erosivos, devido à déficit sedimentar, já estão inclusos nesta projeção. 
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3.10.2.1.3 Ajuste de L50 Devido a uma Elevação Adicional no Nível do Mar  

A subida atual do nível do mar na costa brasileira é em torno de 4mm/ano, segundo 

Mesquita (2003). Assumindo esse cenário como verdadeiro, daqui a 50 anos o nível 

do mar estará 20 cm mais alto. Essa taxa já está embutida no cálculo da linha 50L , 

porém, piores cenários foram propostos pelo IPCC (2007), que em seu relatório cogita 

uma subida de aproximadamente 30 cm. Portanto, há um possível impacto de 10 cm 

adicionais na elevação do nível médio do mar que não foi contabilizado na linha 50L  

(Ferreira, et al., 2006). 

A quantificação deste risco adicional foi executada segundo a Regra de Brunn (1962), 

na qual a avaliação da retração horizontal adicional ( aR ), proveniente dessa elevação 

adicional no nível médio do mar ( Ea ), é expressa pela Equação 3. 

 
)()'*( BhLEaR fa 
 (3) 

Onde, L ´ é a largura do perfil, 
fh  é a profundidade de fechamento e B  é a altura da 

berma. Com o valor de aR , pôde-se, então, projetar a linha cL50  referente a retrações 

por uma elevação adicional do mar usando a Equação 4. 

 ac RLL  5050  (4) 

3.10.3 Avaliação de Impactos por Tempestades Extremas 

Embora as estimativas acima ( 50L  e cL50 ) contabilizem possíveis impactos de 

tempestades em longo prazo, esse estudo visou, também, pontuar danos contíguos a 

tais eventos extremos e que acarretam alterações muitas vezes drásticas na 

configuração da costa (Ferreira et al., 2006). Portanto, foi considerado que a enseada 

sofrerá uma tempestade extrema com período de retorno de 50 anos. A retração 

estimada dessa tempestade foi somada à LC mais ao interior, pressupondo que a 

tempestade ocorrerá sobre essa LC mais interna. 

Kriebel e Dean (1993) desenvolveram o Modelo de Convolução para estimar os 

impactos decorrentes das grandes tempestades. O modelo assume que a retração da 

face da praia não é apenas função das características da tempestade (ondas, 

sobrelevação do mar, duração do evento), mas também função da morfologia da praia. 

O perfil de praia indicará qual o potencial máximo de retração possível ( R ) 

decorrente de uma determinada sobrelevação do mar. O potencial máximo de retração 
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( R ) pode ser obtido assumindo que o volume erodido na face da praia é o mesmo 

depositado na parte submersa, segundo Brunn (1954), dado pela Equação 5. 

 2

S
hB

Sx
R

b

b



   (5) 

Onde: 

S sobrelevação do mar; 

bx distância da profundidade de quebra da onda até a costa 
2/3

)(  bh ; 

B altura da berma (m); 

bh profundidade de quebra de onda; 

bH = altura de quebra de onda; 

A parâmetro de sedimentação do grão (Dean, 1977); 

No entanto, o potencial máximo de retração ( R ) dificilmente será alcançado, pois a 

praia tem uma capacidade de resposta lenta à sobrelevação do mar – escala de 

tempo-resposta (TS) – que está principalmente ligada ao tamanho de onda de 

tempestade na costa e ao parâmetro de sedimentação do grão (Dean, 1977) presente 

na praia (Equação 6).  

 

)1)((

*320

2/13

2/3

b

bb

b
s

h

mx

B

h
gA

H
T





  (6) 

Onde: 

bH = altura de quebra de onda (m); 

A parâmetro de sedimentação do grão (Dean , 1977); 

g aceleração da gravidade (m/s²); 

bh profundidade de quebra de onda (m); 

B altura da berma (m); 

m declividade do perfil praial dado por Tan  ; 
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A escala de tempo-resposta ( sT ) de uma praia a um dado evento e a duração total ( DT

) deste determinarão, percentualmente, quanto de R  será alcançado. Essa será a 

retração estimada ( tR ). A duração total ( DT ) é o intervalo de tempo desde o início até 

o fim da sobrelevação do mar (S). Neste estudo, para a sobrelevação foi considerada 

a maré metereológica adicionada à sobrelevação no nível do mar provocado pela 

quebra da onda na zona de surfe (wave set-up), que foi considerado 20% da altura de 

onda de tempestade em águas profundas, como proposto por Masselink e Hughes 

(2003). Os dois parâmetros ( sT  e DT ) se relacionam para gerar a taxa de retração 

adimensional de uma tempestade ( ), onde: 

 D

s

T

T
 2   (7) 

A partir de  , Kriebel e Dean (1993) propuseram a Equação 8 para se estimar a 

retração provocada por uma tempestade( tR ): 
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 (8) 

Onde:  DT   

A função acima expressa a proporção de retração que )(tR  alcança a partir de R , 

que é o potencial máximo de retração, e tudo em função de uma única variável,  . 

Quando essa variável for igual à zero, ocorre a máxima retração, e a medida que   

aumenta, menor a retração. O modelo possibilita ainda que o R  assuma valores 

considerando diferentes tipos de perfil praial. A Equação 5 refere-se ao perfil 

denominado “square berm” e reflete o potencial máximo erosivo de uma praia mais 

refletiva, com curto pós-praia. Há ainda outras equações para R , uma para praias 

mais dissipativas com extenso pós-praia (Equação 22 de Kriebel e Dean, 1993 pg. 

216) e mais duas equações para praias com dunas e sem pós-praia (Equação 25 de 

Kriebel e Dean, 1993 pg. 219) e praias com dunas e extenso pós-praia (Equação 26 

de Kriebel e Dean, 1993 pg. 219). 

Os resultados da aplicação deste modelo mostraram-se bastante coerentes na costa 

dos Estados Unidos (Kriebel e Dean, 1993), da mesma forma, Ferreira (2005) e 

Ferreira et al. (2006) afirmam que esse modelo é um dos mais verificados atualmente 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 197/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

e alcançou bons resultados na costa portuguesa. Assim, as retrações estimadas ( tR ) 

pelo modelo foram adicionadas à linha cL50 , delineando TL50 (Equação 9). 

 tcT RLL  5050   (9) 

Para estabelecer as zonas de inundações costeiras, utilizou-se a Equação 10 

formulada por Batjjes (1977): 

 
TanLHR osomáx *´)( 5.0   (10) 

Onde, soH  e ´oL  corresponde a altura e o comprimento de onda significativa em 

águas profundas e Tan  é a declividade da face da praia, respectivamente. 

256.1´ TLo  , T é o período de pico associado à altura de onda significativa. Na 

equação 7 reflete também a influência do processo de set-up na costa (Masselink e 

Hughes, 2003). 

A Equação 10 permitiu avaliar o “run-up” da onda - máxima excursão vertical da onda 

na face da praia ( máxR ) - que somado com a máxima sobrelevação da maré (“storm 

surge”) mais a maré astronômica, forneceram os níveis máximos verticais que a 

tempestade pode atingir, e quando comparado com as cotas altimétricas da linha TL50  

sobre o terreno, apontam para as áreas de potenciais inundações costeiras. As cotas 

altimétricas do terreno obtidas a partir da base cartográfica do SPU. Assim, as cotas 

altimétricas da linha de tempestade foram comparadas com o nível máximo vertical 

causado por uma tempestade, obtendo-se as zonas potenciais de inundação. Avaliar a 

extensão das inundações não fez parte do escopo deste trabalho, apenas definir os 

segmentos mais suscetíveis a tais perigos, essas zonas foram identificadas com áreas 

achuradas logo após a linha TL50 . 

3.10.3.1 Evolução da Linha de Costa e Futura Posição 

Para o Setor 01 e 02 foram utilizadas as fotografias de 1978 e 1995, o erro incluso na 

comparação das LC desses anos foi de 4,4 metros ( 0,26 m/ano) e para o Setor 03 

empregou-se as fotografias de 1957 e 2005 cujo o erro foi de 7,7 metros (0,16 m/ano). 

Portanto, variações das linhas de costa abaixo do erro encontrado para cada 

comparação foram desconsideradas e o nível de confiança adotado foi de 95%. 

Os Perfis 1-4 do Setor 01 apresentaram taxas de progradação de 0,6 ± 0,26 m/ano a 

0,2 ± 0,26 m/ano, os Perfis 5-10 variaram em média 0,05 ± 0,26 m/ano. O Setor 02 

(Perfis 11-32) evidenciou em geral altas taxas de retração com média de -0,95 ± 0,26 
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m/ano (Figura 95). Em quase todo o Setor 3A houve progradação onde a média foi 

cerca de 0,27 ± 16 m/ano, já no Setor 3B se percebeu uma estabilidade cujas 

variações não fora superiores ao erro 0,16 m/ano. O Setor 3C foi o mais homogêneo 

com progradação média de 0,21 ± 0,16 m/ano. Outro segmento que também 

demonstrou caráter erosivo foi o Setor 3D, com retrações de -0,2 ± 0,16 a -0,8 ± 0,16 

m/ano e média de -0,45 ± 0,16 m/ano.  

 

Figura 95: Taxa de evolução da linha de costa (TEC), as linhas tracejadas representam o erro 
incluso nas comparações entre as LC de 1978 e1995 (Setor 1 e 2) e entre as LC de 
1957 e 2005 (Setor 3), ambos expressos em metros por ano. 

Após efetuada a média móvel, os valores de TEC  em cada perfil foram utilizados na 

Equação 2 para a projeção da linha de costa de 2055, a qual foi sobreposta na 

fotografia aérea mais recente (2005). Onde os valores de TEC  foram positivos ou 

menores que o erro reportado, considerou-se que a linha de costa em 50 anos ( 50L ) 

será a mesma que a atual ( 0L ). 

Com base nesses resultados percebe-se que há dois setores que enfrentam marcante 

perda de área emersa, o Setor 2 e Setor 3D. Em contrapartida, os Setores 3A e 3C 

demonstram progradação ao longo do tempo, o Setor 1 apresentou acentuada 

progradação na porção meridional (Perfil 1-4) e não houve variações significantes no 

resto do setor (Perfil 5-10). O Setor 3B caracterizou-se por estabilidade (a variação 

média da LC foi menor que o erro incluso na comparação). 
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3.10.3.2 Ajuste de L50 Devido a uma Elevação Adicional no Nível do Mar  

Toda a Enseada mostrou-se pouco suscetível a uma elevação adicional ( Ea ) do nível 

médio do mar, os valores de retração ( aR ) foram em torno de 2,5 a 3 metros (Tabela 

21). As medidas da altura da berma ( B ), do parâmetro de sedimentação do grão ( A ) 

e largura do perfil ( L ), de cada Setor, foram retirados a partir do trabalho realizado por 

Araujo (2008). A profundidade de fechamento teórica (
fh ) foi obtida por de Van Dan 

Den Heuvel et al. (em preparação) de acordo com a equação de Birkemeier (1985). Os 

valores desses parâmetros foram inseridos na Equação 2 para a obtenção dos 

resultados supracitados e através da Equação 3, gerou-se a linha cL50 . 

Tabela 21: Parâmetros utilizados para calcular a retração devido a subida adicional no nível do 
mar (EA) e a conseqüente retração (Ra). 

 

 

3.10.3.3 Avaliação de Impactos por Tempestades Extremas 

Os resultados do Método de Convolução utilizado para estimar a máxima retração ( tR ) 

induzida por uma tempestade com período de retorno de 50 anos demonstraram que a 

área mais abrigada (Setor 1) foi menos suscetível a retrações por eventos extremos, 

tendo uma retração estimada de 14 metros (Tabela 22). Para o Setor 2, o modelo 

determinou uma retração de 29 metros e para Setor 3, mais exposto, a retração 

máxima foi de 40 metros. 

 

 

 

 

Tabela 22: Características da tempestade considerada para o Modelo de Kriebel e Dean 
(1993). Altura de quebra de onda de quebra de onda (Hb ), duração da tempestade 
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(TD), parâmetro de sedimentação do grão (A), sobreelvação do mar (S), declividade do 
perfil de praia (m), altura da berma (B) e profundidade de quebra da onda (hb). A partir 
desses parâmetros, determinou-se o potencial máximo de retração (R∞), escala de 
tempo-resposta (TS), a taxa de retração (ß), e a retração estimada da tempestade (Rt). 

 

 

Os níveis máximos do mar na costa durante um evento de tempestades para os 

Setores 1, 2 e 3 foram de 3,8 m, 4,3 m e 4,0 m, respectivamente (Tabela 23).  

 

Tabela 23: Valores de entrada para a equação de Batjjes (1977), Altura, período e 
comprimento de onda em profundidade (Hso, T e L0) e declividade da face da praia 
(Tanß). Nível máximo da tempestade que corresponde à soma do Run-up máximo 
com a Maré Astronômica e Metereológica. 

 

 

 

3.10.3.4 Representação das Linhas de Costa Futuras em Cartas Temáticas 
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Os valores das linhas de costa futuras ( 50L , cL50  e TL50 ) projetadas em direção a 

retroterra associadas à taxa de evolução da costa (TEC ), a retrações por uma 

elevação adicional do mar ( Ea ) e a impactos por tempestades ( tR ) estão dispostos 

na (Tabela 24). A partir desses resultados foi possível gerar as cartas temática 

(Figura 96). 

 

Tabela 24: Valores das linhas de costa futuras (L50, L50c e L50T) projetadas em direção a 
retroterra. 
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Figura 96: Carta temática representando os perigos integrados para a Enseada do Itapocorói. 
(L0) linha de costa atual; (L50) linha da costa devido à TEC; (L50c) linha devido a uma 
aceleração na subida do nível do mar; E mais ao interior, (L50T) são linhas de 

tempestades e, em hachurado, áreas potenciais de inundações. 
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3.11 Discussão e Conclusões 

Ferreira et al. (2006) desenvolveram essa metodologia para a Península do Ancão, em 

Algarve – Portugal – cuja fisiografia de ilha barreira possibilita assumir que caso a 

barreira sofra retrações por uma elevação do nível do mar, esta mantém o perfil como 

o atual, a barreira apenas migra em direção à retroterra (Rollover), assumindo forma 

estática para a barreira. Galgano e Leatherman (2005) colocam que apesar de existir 

muita especulação, muitos autores prevêem que a escala de resposta à uma subida 

do nível do mar é extremamente rápida, da ordem de 50-100 anos. Isso reforça 

aplicabilidade do método de Ferreira et al. (2006) para um ambiente de ilha barreira, 

pois assume uma escala de tempo de mesma ordem. 

Contudo, a Enseada do Itapocorói não tem uma capacidade de resposta tão ampla 

como uma ilha barreira, pois a enseada abriga o Sistema Depocisional Laguna-

Barreira III do Pleistocênico (Caruso Jr., 1995). Esse tipo de formação possui 

geralmente os sedimentos bastante compactados, o que torna o lapso de resposta do 

processo erosivo muito longo, segundo Muehe (2001). Portando, caso a Barreira entre 

em contato com o mar – como indica o prognóstico de 50 anos para o Setor 2 e 3D – a 

resposta dessa feição a processos erosivos não será a mesma como têm sido do perfil 

praial nos últimos 50 anos. Muehe (2001) afirma que, numa situação dessa, o ideal é 

analisar o processo considerando a posição de testemunhos deixados pela 

retrogradação e iniciando, sempre que possível, um monitoramento das falésia ativas 

para determinar na prática a taxa de retrogradação. 

Outras considerações estão relacionadas às áreas de inundações costeiras, no 

trabalho de Ferreira et al.(2006) essas zonas de inundação foram denominadas zonas 

de galgamentos oceânicos (i.e. transposição de ondas sobre uma barreira arenosa ou 

dunas frontais caracterizando o processo de overwhash), porém pela ausência destas 

feições, empregou-se o termo inundações costeiras para definir cotas altimétricas que 

podem, em eventos extremos, ser atingidas pelo nível máximo do mar na costa. 

Contudo, os valores obtidos de run-up podem estar superestimados para os 

segmentos mais abrigados (Setor 1 e 2), uma vez que os parâmetros de entrada para 

o cálculo do run-up estão em função da declividade do perfil e das características de 

ondas em águas profundas (altura, comprimento e período), e a equação não leva em 

conta processos de refração e difração que atenuam a energia de onda, típico de 

praias abrigadas à semi-expostas.  
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As cartas temáticas geradas demonstraram que o Setors 2 e 3D foram os mais 

suscetíveis devido ao padrão de movimentação da LC, que apresentou sensível 

retração nos últimos anos. Percebe-se também que danos por tempestades são mais 

preocupantes para a enseada do que possíveis retrações causadas apenas pelo 

aumento do nível do mar, em função da sua maior declividade.  

Essa forma de visualizar os perigos, prevendo qual tem maior poder de destruição, é 

válida, pois não se delimita apenas os perigos individuais, mas os integra com a 

finalidade de ter uma visão ampla das áreas mais suscetíveis e qual o perigo que 

contribui mais na perda de terra por invasão do mar. Dessa forma, a metodologia de 

Ferreira et al., (2006), aplicada para a Enseada do Itapocorói, forneceu boa indicação 

do que poderia acontecer sob um pior cenário com a posição da linha costa para o ano 

de 2055, considerando a taxa de evolução costeira e impactos por tempestades. É 

interessante ressaltar que retrações por eventos extremos podem ocorrer antes do 

período estimado e mais de uma vez, consequentemente, é importante manter 

artificialmente o estoque de areia em frente aos segmentos mais suscetíveis (2 e 3D), 

visto que esses apresentam caráter erosivo com perda significativa de área emersa 

cuja função de proteção é imprescindível durante eventos agudos. 

As linhas de costa futuras, que delimitam zonas de perigos, não devem ser 

interpretadas como projeções certas, mas sim, como apontamento para áreas mais 

problemáticas de uma costa. É importante salientar que esse modelo deve ser 

reavaliado, se possível, a intervalos de tempo de 5-10 anos, para melhor ajuste à 

dinâmica das praias, visto que estes ambientes estão em constantes transformações 

Além disso, o modelo mostrou ser uma importante ferramenta de gerenciamento 

costeiro, haja vista o caráter conservativo deste quando assume piores cenários 

(Ferreira et al.,2006). 

3.12 Medidas Mitigadoras até o Momento Contra Processos 
Erosivos na Costa de Santa Catarina 

Nas últimas décadas os municípios costeiros do litoral do Estado de Santa Catarina 

têm sofrido conseqüências de processos erosivos em suas praias e conseqüentemen-

te investimentos em projetos para a proteção destas áreas degradadas têm sido reali-

zados (Klein et al., 2002) 

A disposição de rochas sobre a linha de praia e a construção de muros (sea-walls) 

visando proteger a orla frente aos sucessivos eventos episódicos, e a conseqüente 

retração da linha de praia é uma prática que tem sido adotada nos últimos anos pela 
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maioria dos órgãos municipais. Entretanto, estas soluções são paleativas e não vêm 

atingindo seus objetivos. Nas regiões onde estas medidas foram tomadas observou-se 

uma amplificação dos processos erosivos nas áreas imediatamente adjacentes, resul-

tando na destruição das próprias estruturas edificadas (CTTMar, 1999). Tais obras de 

proteção, devido a sua inclinação, intensificam os processos de reflexão das ondas 

incidentes e, conseqüentemente, o escoamento e perda de sedimentos da base des-

tas. A instalação de gabiões na praia de Piçarras, na década de 1980, também não 

surtiram os efeitos esperados. A edificação destes gabiões não levou em considera-

ção, em nenhum momento, as taxas de transporte litorâneo de sedimentos, aspecto 

fundamental para o sucesso deste tipo de obra costeiras. 

Na última década, através de assessoria técnica e campanhas de conscientização 

realizadas pelo CTTMar/UNIVALI, os métodos de proteção costeira ao longo do litoral 

centro-norte de Santa Catarina vêm sendo implementados (Figura 97). Técnicas de 

recuperação da faixa de praia através da alimentação artificial ou aterro mecaâni-

co/hidráulico (beach nourishment) têm sido adotadas, citando-se cinco casos recentes: 

(1) o da praia de Piçarras, que de forma pioneira realizou a recuperação da praia com 

emprego de areias da plataforma interna adjacente para a reconstrução parcial do seu 

segmento praial. Nesta praia foram colocados cerca de 880.000 m3 de sedimentos 

distribuídos em 2.200 m de praia; (2) o da praia Alegre; (3) a praia de Barra Velha, 

onde inicialmente ocorreu retirada de sedimentos da barreira arenosa (próximo à barra 

do rio Itapocú), distribuindo-os ao longo da porção central da praia (backpassing), na 

forma de alimentação da duna frontal (dune nourishment). Posteriormente sedimentos 

do sistema lagunar foram utilizados, seguidos pela instalação de um espigão na praia 

Central; (4) a praia de Gravatá, onde foi realizado um aterro mecânico, com sedimen-

tos do rio Itajaí e da Planície Costeira e (5) região da Barra Sul, Balneário Camboríu, 

onde realizou-se um aterro hidráulico com material da plataforma de espraiamento da 

desembocadura (inlet) e do rio Camboriú. A reconstrução da praia de Piçarras foi rea-

lizada empregando-se sedimentos ligeiramente mais grossos do que os sedimentos 

naturais. Segundo o método proposto por Silvester e Hsu (1993), estima-se que cerca 

de 60% do material seria perdido perdido em 3 anos, fazendo-se necessária hoje uma 

realimentação. Salienta-se que neste projeto não foi considerado o ambiente como um 

todo, tendo sido recuperada somente a região mais afetada. O município vizinho de 

Penha, que se localiza na mesma enseada, só foi atendido mais tarde (cerca de um 

ano). Para a praia de Barra Velha, pesquisas realizadas demonstram a existência nes-

te segmento praial de um transporte litorâneo em direção ao norte ao longo da costa. 
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Os dados demonstram ainda que parte do sedimento da praia de Barra Velha está 

sendo acumulado junto à barra do rio Itapocú, que funciona como uma barreira hidráu-

lica, retendo assim os sedimentos (veja Figura 75). Salienta-se, entretanto, que algu-

mas preocupações devem ser tomadas a fim de não comprometer o sistema costeiro 

adjacente, já que este vem apresentando indícios de balanço negativo de sedimentos 

(Município de Barra do Sul). 

Em Gravatá (Município de Navegantes) uma tentativa de recuperar a praia através da 

construção de um aterro mecânico utilizando-se aproximadamente 60.000 m3 de areia 

da planície costeira e rio Itajaí foi feita. Classifica-se esta obra como “delicada”, uma 

vez que a praia esta submetida à alta energia de ondas e apresenta um índice alto de 

vulnerabilidade a erosão (Menezes e Klein, 2002). 

 

Figura 97: Obras de engenharia costeiras (alimentação de praias) realizadas e previstas ao 
longo da costa do estado de Santa Catarina (Fonte: Departamento de Obras 
Hidaúlicas do Estado de Santa Catarina, Klein et al., 2002). 
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3.13 Sistemas Estuarinos 

Ao longo da costa de Santa Catarina pode ser observado uma grande variedade de 

sistemas estuarinos que podem ser agrupados em 4 categorias: (1) rios dominados 

por maré; (2) Lagunas costeiras; (3) baias; e (4) pequenos estuários efêmeros [(1) tidal 

rivers; (2) coastal lagoons; (3) bays; and (4) small ephemeral estuaries] 

Analogamente podes ser agrupados de acordo com a fisiografia segundo Fairbridge 

(1980), como: (1) frente deltaica; (2) barras; (3) tectônicos; e (4) estuarios tipo blind 

[(1) deltaic front; (2) bar; (3) tectonic; and (4) blind estuaries] respectivamente. 

Sistemas dominados por maré compreendem os maiores sistemas, no qual o Itajaí-

Açu e o mais estudado (Schettini,). Estes sistemas normalmente apresentam uma 

morfologia simples que se estende sobre a planície costeira. Eles são dominados pela 

descarga do rio quando estas são altas, e pela maré durante prolongados períodos de 

baixa descarga do rio. Seguindo o regime hidrodinâmico, eles podem atuar como uma 

fonte ou sumidouro de sedimentos em uma escala dinâmica de tempo, por outro lado, 

estes estão próximo ao balanço hidráulico. A produção de sedimentos finos pelo Rio 

Itajaí-Açu foi estimada da ordem de 1,5 x 105 ton. Ano -1.  

Os sistemas lagunares de SC são principalmente do tipo choked (e.g., Kjerfve), embo-

ra alguns estão associados com tidal Rivers ( e.g., Itapocu River/Barra Velha lagoon). 

Estes sistemas são mais freqüentes ao longo da região sul (macrocomparimento), e os 

principais sistemas são a lagoa de Imaruí e Conceição. Existem 3 baias, sendo estas a 

baia de Babitonga ao norte: a baia de Tijucas e as Baias Sul e Norte na região de Flo-

rianópolis, na porção central do litoral. Estas últimas representam uma região submer-

são entre a Ilha de Santa Catarina e o continente, e são conectadas por um estreito. 

No passado a Baia de Batitonga apresentava duas barras (desembocaduras), até que 

foi fechado artificialmente o Canal do Linguado. Todas as baias estão associadas com 

presença de promontórios rochosos e montanhas presentes na costa; Este relevo a-

centuado na costa domina a conexão baia-oceano, e as planícies costeiras onde os 

rios dominados por maré deságuam nas baias. 

Os estuários efêmeros estão presentes praticamente em todas as praias, normalmente 

com sue canal/fluxo orientado pelos promontórios rochosos que atuam como molhes, 

embora alguns deságuem no meio das praias (muito protegidas). O relevo costeiro 

forma uma dúzia de pequenas drenagens, formando pequenos córregos (small stre-

ams) com capacidade limitada para manter o canal aberto durante períodos de seca. 
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Muito pouco é conhecido sobre estes pequenos sistemas, sendo que a maioria deles 

foi completamente modificado pela ocupação da terra/solo. 

3.14 Recomendações 

A maioria dos estudos realizados até o momento, ao longo da costa do Estado de 

Santa Catarina, foram concentrados na descrição do clima (não na dinâmica deste), 

geologia e geomorfologia das rochas e dos sistemas de planícies costeiras. Estratigra-

fia das planícies costeiras e plataforma continental são praticamente ausentes, contu-

do estudos sobre a estratigrafia de dunas costeiras foram bem desenvolvidos no pas-

sado, bem como da morfodinâmica de praias do setor norte (Ilha de Santa Catarina 

até Ilha de São Francisco). Entretanto, monitoramento de morfologia de ambientes 

costeiros (praias, dunas,...) de longo prazo ainda são inexistentes. As séries temporais 

em sua maioria não ultrapassam 3 anos de forma continuada, e não servem para ava-

liações em escala histórica. Apesar da existência de séries temporais de nível de mar 

e de dados de ondas, estas são de curto prazo e descontinuadas, o que dificulta, tanto 

o entendimento do passado bem como as previsões (probabilísticas, numericas) para 

o futuro.  

A análise dos eventos catastróficos recentes como Furacão Catarina, presença de 

trombas d’águas (tornados), cheias e secas, deslizamentos são prejudicadas pela falta 

de dados básicos durante a ocorrência destes, bem como de dados históricos que 

identifiquem ciclos e/ou mudanças dos ciclos em função das mudanças climáticas glo-

bais. Trabalhos que visão uma análise da vulnerabilidade da zona costeira catarinense 

as mudanças climáticas globais são pontuais (Ex.: os desenvolvidos na praia de Piçar-

ras, litoral norte de SC). 

Em resumo ainda existe uma grande falta de informações básicas dos ambientes cos-

teiros de Santa Catarina, para estudos mais aprofundados da vulnerabilidade da zona 

costeira catarinense as mudanças climáticas. Cabe aqui salientar que o Estado de 

Santa Catarina, devido a sua posição geográfica, encontra-se em uma zona de transi-

ção, ao norte o clima tende a ser do tipo temperado (tem-se a presença de marismas) 

e ao sul tende a ser do tipo tropical (tem-se a presença de manguezais) sendo assim, 

qualquer alteração climática será sentida imediatamente nesta região do Brasil, pois 

alterará a posição desta zona de transição. 

Após esta breve introdução citam-se abaixo algumas recomendações a nível político, 

social e cientifica de estratégia e/ou ações que devem ser realizadas para que se pos-
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sa pensar no desenvolvimento de estudos quantitativos sobre vulnerabilidade da zona 

costeira catarinense as mudanças climáticas: 

A nível político, social e de infra-estrutura: 

 Restabelecer e/ou criar órgãos Federais e Estaduais responsáveis por monito-

ramento de longo prazo de variáveis ambientais (ondas, mares, etc). A univer-

sidade cabe a formação de recurso humano especializado e desenvolvimento 

de pesquisas e tecnologia, e não investir esforços em monitoramento ambiental 

de longo prazo de variáveis básicas que servem também como parâmetros de 

projetos para obras costeiras; 

 O assunto – mudanças climáticas devem estar obrigatoriamente na pauta do 

ministério do planejamento, bem como em secretarias estaduais que executem 

tarefas similares. O apelo político e de decisão será muito maior; 

 Definição de programas de monitoramento de longo prazo em áreas pré-

estabelecidas, que ultrapassem a barreira dos mandatos políticos; 

 Implementar programas de apoio financeiro para o estabelecimento de redes 

de aquisição de dados básicos (topografia e batimetria com um mesmo datum, 

ondas e mares, descarga liquida e solidas de rios, precipitação, ventos, etc), 

junto aos ministérios e ou secretarias. Deve constar do orçamento anual do go-

verno brasileiro e estadual. Se possível estabelecer lei que regulamente isso. 

 Instalar radar meteorológico no Estado de Santa Catarina para estudos sinóti-

cos de longo prazo; 

 Instalar radares no Estado de Santa Catarina para o estudo de ondas e corren-

tes. Programa já iniciado pela Marinha do Brasil; 

 Fomentar a instalação de medidores de ondas em águas profundas e instala-

ção de maregrafos em ilhas e enseadas, ou seja, locais afastados de contribui-

ção fluvial; 

 Fomentar a aquisição de imagens áreas da costa a cada 3 anos, com disponi-

bilização publica dos dados, em escala compatível com estudos sobre vulnera-

bilidade da costa as mudanças climáticas; 

 Fomentar o levantamento topo-batimetrico da região costeira, sob um mesmo 

datum, a cada 3 anos, em escala compatível com estudos sobre vulnerabilida-

de da costa as mudanças climáticas; 

 Fomentar a implantação de marcos geodésica, para estudo das variações rela-

tivas do nivel do mar (monitorar subsidência devido a excesso de carga das ci-
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dades, retirada de água do lençol freático, principalmente em regiões densa-

mente urbanizadas e/ou próximas a estuários e lagunas. 

 Implantar rede de marcos ao longo da costa para monitoramento de perfis de 

praia e antepraia em escala interanual; 

 Implementar programa de apoio a formação de recurso humano para aquisição 

e tratamento dos dados junto ao agencias de fomento do governo federal (CA-

PES, CNPq, FINEP) e estadual (FAPESC); 

 Fomentar a instalação de um grupo de trabalho sobre o Planejamento a adap-

tações as mudanças climáticas, composto por diferentes segmentos da socie-

dade; 

 Fomentar o estudo de jazidas arenosas oceânicas para projetos de alimenta-

ção de praias, com previsão de realimentações para períodos de 50 anos ou 

mais; 

 Estabelecer políticas para o desenvolvimento de land reclamations (Aterros) no 

caso de locais altamente urbanizados com falta de espaço; 

 Fomentar a interiorização (retorno a terra) da população; 

 Fomentar a não tridimensionalidade dos municípios costeiros (crescimento ver-

tical para cima e para baixo); 

 Fomentar o estudo para adaptação dos portos aos impactos das mudanças 

climáticas; 

 Estabelecer em cidades costeiras regiões de inundação em regiões baixas 

(próximo a rios, estuários, lagunas, e baias) onde se permite apenas a instala-

ção de parques públicos; 

 Estabelecer regiões de não urbanização junto à costa em função da taxa de 

mudança da posição da linha de costa (em ambos os casos erosão e deposi-

ção); 

 Fomentar o ensino, a introdução no currículo de segundo grau do assunto - 

conseqüências de mudanças climáticas; 

 Transmitir para sociedade o conhecimento sobre os impactos que já estão o-

correndo, bem como os que virão no futuro através dos meios de comunicação 

de massa. 

A nível cientifico: 

Escala de tempo geológica: 
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 O processo regional de progradação da costa durante o final do Quaternário 

(Quaternário Tardio), bem como estudos das fontes de sedimentos são pouco 

entendidos e/ou documentados para a costa de Santa Catarina. Estudo visan-

do entender o passado, principalmente os últimos 1000 a 500 anos será de 

grande valia para se entender o que esta acontecendo hoje e o se fazer prog-

nósticos de longo prazo. Sugere-se aqui definição de taxas de deposição e 

progradaçao da linha de costa em escala geológica utilizando-se de técnicas 

como C14, termo luminescência, e para material mais recente - Chumbo 210, 

bem como estudos geofísicos e de testemunhagem para definir espessura de 

pacote sedimentar (volume depositado/erodido), tanto na planície costeira, co-

mo no ambiente marinho costeiro. 

 Fomentar a realização de simulações em escala geológica (large scale coastal 

evolution), principalmente para os últimos 1000 anos; 

Definir a ocorrência de eventos catastróficos no passado e se possível estabele-

cer/definir ciclos a partir de registros geológicos; 

Escala de tempo histórica: 

 Recuperar e analisar dados de precipitação; 

 Recuperar e analisar dados de descarga sólida e liquida dos rios da vertente 

Atlântica; 

 Analisar padrão e comportamento do deslocamento de sistemas frontais; 

 Recuperar e analisar dados de temperatura da superfície oceânica e comprar 

com eventos catastróficos (cheias e furacão); 

 Analisar as condições de ocorrência de trombas d’água (tornados); 

 Correlacionar dados de precipitação e/ou descarga liquida com processos de-

posicionais em lagos costeiros/ lagunas e plataforma continental interna (lama) 

para definir se há ciclos em escala histórica de eventos catastróficos. Utilizar 

estes para fazer hidcasting (escala geologica) e forecasting. Correlacionar com 

ciclos de El Niño-Southern Oscillation (ENSO) e La Niña-Northern Oscillation 

(LNNO) 

 Calibrar e/ou validar modelos de previsão de nível do mar e de ondas, para es-

tudo de series históricas; 

 Avaliar se os níveis máximos de mares meteorológicos estão aumentando em 

escala histórica; 
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 Analisar series temporais de ventos e comparar com migração de sistemas eó-

licos costeiros; 

 Avaliar se a altura, períodos e direções das ondas durante eventos de tempes-

tade estão alterando ao longo do tempo, a partir de dados oriundos de previsão 

de ondas (modelos); 

 Estabelecer áreas de concentração e dispersão de energia de onda ao longo 

do estado de Santa Catarina; 

 Calibrar e/ou Validar modelos de transporte de sedimento e morfológicos para 

fazer-se previsão de médio e longo prazo 

 Analisar dados de maré do porto de imbituba, já que este indica um nível de 

mar constante ate os anos 70 

 Fomentar estudo sobre balanço de sedimentos litorâneas (identificando e 

quantificando fontes e sumidouros); 

 Fomentar o estudo da variação da posição da linha de costa em escala históri-

ca;  

 Aplica modelo de analise da vulnerabilidade apresentado neste relatório para 

toda a costa de Santa Catarina, propondo áreas de risco (ex.: baixo, médio e 

alto); 

 Fomentar o estudo de perda econômica de patrimônio publico e privado em 

caso de inundação e/ou erosão costeira. Como quantificar? 

Para finalizar coloca-se aqui que sem o estabelecimento de uma política para aquisi-

ção de dados básica (ambientais, sociais e econômicos), e padronização da aquisição 

destes, não será possível fazer prognósticos confiáveis do que ocorrera com a região 

costeira de Santa Catarina com as mudanças climáticas que estão ocorrendo. 
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4 VULNERABILIDADES DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Discute-se neste capítulo as vulnerabilidades da zona costeira do Estado do Rio de 

Janeiro, posto que se trata do Estado brasileiro com maior concentração humana nos 

municípios costeiros. A seguir, aprofunda-se esta análise de vulnerabilidade focalizan-

do as questões relacionadas ao Município do Rio de Janeiro, onde foi conduzido um 

importante trabalho de planejamento estratégico que reuniu técnicos da Prefeitura e 

representantes da comunidade acadêmica carioca, sob a chancela do Instituto Munici-

pal Pereira Passos de Planejamento Urbano.  

Esta avaliação conduziu à recomendação de se efetuar o planejamento urbano para 

uma área mais ampla, denominada Região Metropolitana Estendida do Rio de Janeiro, 

um contínuo urbano-ambiental-social-econômico que se estenderá de Macaé a Man-

garatiba no ano 2100. De modo objetivo, os planejadores urbanos, políticos, tomado-

res de decisão, técnicos da administração pública e segmentos acadêmicos deveriam 

considerar a formação da primeira mega-cidade brasileira costeira. Esta área engloba 

complexos industriais petroquímicos, refinarias, os Portos de Itaguaí, do Rio de Janei-

ro e de Niterói, centros de construção naval e de apoio à indústria do petróleo, bases 

militares; pólo de atração turística nacional e internacional, encontram-se nessa área 

sítios históricos e paisagem de grande beleza natural – baías de Sepetiba e de Gua-

nabara, baixada de Jacarepaguá, várias lagoas costeiras, conhecida como Região dos 

Lagos e sucessão de praias intercaladas por afloramentos cristalinos.  Esta região 

poderá ter significativa parcela de suficiência energética, considerando a região cana-

vieira do Norte Fluminense, as Centrais Nucleares em Angra dos Reis, o complexo 

petrolífero das Bacias de Campos e de Santos e poderá desenvolver núcleos isolados 

de exploração de fontes alternativas de energia (ventos, ondas, energia térmica do 

mar). O principal desafio à sustentabilidade dessa mega-cidade será o uso da água e 

o tratamento de esgotos sanitários, sendo necessário que novas formas de organiza-

ção política, administrativa e urbanística sejam vislumbradas, bem como novas tecno-

logias de captação, tratamento e abastecimento de água ou de tratamento e disposi-

ção de esgotos sanitários e resíduos sólidos. De fato, praticamente toda a linha de 

costa desde Itacuruçá, na Baía de Sepetiba, até Macaé, na costa Nordeste do Estado, 

já está conurbada, com infra-estrutura de transportes. Esta mega-cidade será extre-

mamente vulnerável às mudanças climáticas, como será apresentado a seguir. 
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4.1 Visão Geral sobre o Litoral do Estado do Rio de Janeiro 

Esta seção apresenta uma visão geral do litoral do Estado do Rio de Janeiro, abor-

dando aspectos relativos à sua morfologia, tendências observadas de mudanças do 

nível do mar e sobre o clima de ondas. 

4.1.1 Caracterização Morfológica da Zona Costeira 

A linha de costa do Estado do Rio de Janeiro, com cerca de 600 km de extensão, a-

presenta a maior diversidade morfológica em todo o país (VALENTINI & NEVES, 

1993; MUEHE & VALENTINI, 1998, MUEHE. 2006). Como o litoral é um ambiente de 

interface entre o continente, o oceano e a atmosfera, uma análise consistente desse 

meio considera as contribuições de todos esses universos. As feições morfológicas 

que se verificam na costa mostram a resposta dessa integração, a qual que se dá de 

forma contínua ao longo do tempo, sujeita às variações de agentes motrizes e passi-

vos de origem natural ou antrópica. Essa visão integrada é adotada, na medida do 

possível, na descrição que se segue. 

Numa visão macroscópica do litoral do Estado do Rio de Janeiro, pode-se dividi-lo em 

dois grandes segmentos, um trecho oriental (ou Litoral Norte) e um outro trecho de-

nominado Litoral Sul. Considerando a morfologia do litoral e as áreas de influência 

costeira das principais bacias hidrográficas identificam-se nove compartimentos, cor-

respondendo, em grande parte, aos limites costeiros das unidades hidrográficas ado-

tadas pela Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, apresentado na 

Figura 98. 

O trecho oriental, que corresponde à Bacia de Campos, compreende os seguintes 

compartimentos: (1) entre a foz do rio Itabapoana e o rio Paraíba do Sul, (2) a planície 

costeira entre a foz do rio Paraíba do Sul e o rio Macaé, incluindo o Cabo de São To-

mé, onde a costa muda sua orientação geral, (3) o embaiamento do rio São João que 

se estende de Macaé até Buzios, e (4) o embaimanto de cabo Frio entre Búzios e a 

Ilha de Cabo Frio. O primeiro compartimento até o cabo de São Tomé, a costa é orien-

tada na direção Norte-Sul. A partir daí até o cabo Frio, a costa está alinhada na dire-

ção Nordeste-Sudoeste. Esta mudança morfológica traz conseqüências importantes 

para os processos dinâmicos induzidos pelas ondas, como será discutido mais adian-

te. De fato, ao Norte do cabo de São Tomé o transporte litorâneo de sedimentos é 

direcionado para Sul, enquanto que no compartimento ao Sul do Cabo, o transporte é 
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direcionado para Norte, o que torna o cabo de São Tomé um local de grande deposi-

ção sedimentos. 

 

Figura 98: Unidades hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Fonte: SERLA 1995). 

 

A Ilha de Cabo Frio é um marco no litoral do Estado. A partir daí até a Ponta Trindade 

(limite com São Paulo) o litoral assume a orientação geral Leste-Oeste estando portan-

to sujeita a um clima de ondas distinto daquele que vigora no trecho Norte-oriental. 

Nesse segmento, aqui denominado Litoral Sul, salientam-se os seguintes comparti-

mentos: (5) Região dos Lagos – entre Arraial do Cabo e Niterói, (6) Baía de Guanaba-

ra que compreende todos os municípios da Baixada Flumnense, (7) Jacarepaguá que 

se estende de Ipanema à Pedra de Guaratiba, (8) Baía de Sepetiba, compreendendo a 

Ilha da Marambaia e orla da baía de Sepetiba; (9) Ilha Grande que compreende orlas e 

ilhas desde a Ilha da Marambaia até a Ponta Trindade. 

4.1.1.1  Compartimento entre os rios Itabapoana e Paraíba do Sul 

Da foz do rio Itabapoana até a foz do rio Paraíba do Sul, a costa está alinhada na dire-

ção geral Norte-Sul e apresenta-se com formações de falésias vivas do Grupo Barrei-

ras. Com a ausência de planície costeira ou cordões litorâneos significativos, a ação 

Legenda
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marinha através do ataque de ondas esculpi as escarpas do Barreiras formando piná-

culos e embaiamentos recentes como ilustrado nas imagens da Figura 99. 

  

Figura 99: Ponta do Retiro. Falésia, pináculo e testemunho de recuo da linha de costa. (Fonte: 
MUEHE, 2006). 

A drenagem que atinge o litoral, entalhada no Barreiras, é de pouca expressão, com 

isso a plataforma continental interna é essencialmente afetada pelos aportes de água 

e de sedimentos oriundos rios Itabapoana (com descarga média anual da ordem de 60 

m3/s) e Paraíba do Sul (670 m3/s). Os sedimentos oriundos desse aporte são retraba-

lhados pelas ondas num regime sujeito a alternâncias entre condições de tempo bom, 

com ventos e ondas de nordeste, e de tempestade, com ventos e ondas do quadrante 

sul. A ocorrência de lamas fluviais neste compartimento, estendendo-se até um pouco 

a sul da desembocadura do rio Paraíba do Sul, conforme compilação de KOWSMANN 

& COSTA (1979), confirma esta interpretação.3  

Esse segmento de litoral, entre as desembocaduras dos rios Itabapoana e Paraíba do 

Sul constitui o trecho com a menor demanda social do Estado, pois apresenta o menor 

índice de ocupação populacional por extensão de linha de costa, conforme o índice 

proposto por MUEHE & NEVES (1995). 

4.1.1.2 Planície Costeira entre a foz do rio Paraíba do Sul e o rio Macaé 

A planície costeira em torno do rio Paraíba do Sul é constituída por uma seqüência de 

cordões litorâneos, que vão sendo gradualmente anexados à costa, deixando visíveis 

relíquias de lagoas e canais intermediários (vide Figura 100).  

                                                

3
 Apesar das evidências obtidas na análise morfológica, um levantamento detalhado do reco-

brimento e do transporte sedimentar da plataforma continental interna nesta área ainda precisa 
ser feita. 
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Neste segmento encontra-se o Cabo de São Tomé, uma formação arenosa, que sua-

vemente redireciona a linha de costa de Norte-Sul para Nordeste-Sudoeste. É uma 

área de intensa acumulação de areia, oriunda dos dois trechos de costa em direção ao 

cabo, onde extensos bancos de areia submersos estão localizados. Dada sua locali-

zação privilegiada, sujeita ao ataque de ondas oriundas tanto do setor Nordeste como 

de Sudeste, o transporte de sedimentos promovido por ondas, independentemente da 

época do ano, converge para o cabo. Por essa razão há um enorme banco de areia 

submerso ao lago do Cabo de São Tomé, claramente anotado em qualquer carta náu-

tica dessa região, qualquer que seja a escala gráfica usada. Na Figura 101 esse deta-

lhe pode ser observado. 

A alternância do clima de ondas nessa região faz com que o litoral seja atacado por 

ondas ora provenientes de Nordeste e ora de Sudeste, o que resulta num transporte 

sólido ao longo da costa que se manifesta em sentidos opostos dependendo da época 

do ano (vide item 4.1.3,). Isto é, quando há incidência de ondas, inclinadas em relação 

à linha de costa, vindas da direita de um observador que olha da costa para o mar, 

esse ataque vai resultar num transporte sólido no sentido da direita para a esquerda; 

já no caso de incidência de ondas provenientes da esquerda de quem olha para o mar, 

o transporte se dá da esquerda para a direita. 

Considerando as características do clima de ondas nessa região, CASSAR & NEVES 

(1993) estimaram as capacidades de transporte sólido das ondas ao longo desse tre-

cho de litoral e os resultados, em termos de m3/dia médio por período (anual e sazo-

nal), para algumas localidades (indicadas na Figura 100), estão apresentados na Ta-

bela 20. Nessa tabela, seguindo a convenção, os valores expressos em números posi-

tivos representam a vazão sólida que se dá para a direita (de quem olha para o mar) e 

os números negativos indicam aquela que segue para a esquerda. O sentido desse 

transporte está sinalizado através de setas ao longo da costa na Figura 101. 
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Figura 100: Planície costeira do rio Paraíba do Sul. Em vermelho, depósitos pleistocênicos em 
forma de cristas de praia e em amarelo depósitos holocênicos. Paleocanais estão 
representados em azul. (Fonte: MUEHE & VALENTINI, 1998). 
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Figura 101: Detalhes do litoral oriental do Estado do Rio de Janeiro. Contorno da linha de costa 
e indicação das localidades. Linha batimétrica de 10m salientando o banco submarino 
ao largo do Cabo de São Tomé. Sentido do transporte litorâneo segundo CASSAR & 

NEVES (1993). Figura reproduzida de BASTOS (1997). 
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Figura 102: Visualização de feições do litoral oriental do Estado do Rio de Janeiro e indicação 
de localidades citadas. As setas indicam o sentido resultante do transporte sólido 
promovido por ondas ao longo da costa. 

Considerando o balanço anual, os resultados apresentados na Tabela 25 (e ilustrados 

na Figura 102) indicam que o Cabo de São Tomé é de fato um ponto natural de con-

vergência de sedimentos por ação da deriva costeira nessa região. Os resultados 

também indicam uma tendência de assoreamento no embaiamento de Santa Clara, 

entre Guaxindiba e Gargaú. 

Problemas erosivos significativos têm ocorrido na praia de Atafona (vide Figura 102), 

junto à foz do rio Paraíba do Sul. BASTOS (1997), comparando fotos aéreas de 1976 

com a posição da linha de costa levantada por meio de GPS em 1996, determinou 

uma taxa de retrogradação de 7,5 m/ano. As razões desta erosão localizada não estão 

totalmente esclarecidas, mas a redução das descargas fluviais líquidas e sólidas, prin-

cipalmente após à derivação das águas para o sistema Lajes-Guandu na Barragem de 

Santa Cecília localizada 382km a montante da desembocadura, alterou a interação 

entre o rio e o oceano modificando a direção e intensidade dos processos atuantes 

sobre a linha de praia (COSTA & NEVES 1993; COSTA 1994).  

Não obstante à maior freqüência dos ventos de nordeste e, conseqüentemente das 

ondas oriundas desse setor, o transporte litorâneo, no flanco sul da planície do Paraí-

ba do Sul é orientado para o norte (vide Tabela 25 e GUSMÃO, 1990; CASSAR & NE-

VES, 1993). Isso se dá em virtude da maior capacidade de transporte das ondas pro-

venientes de sudeste, geradas pelas frentes frias ou as que chegam na forma de ma-

Cabo S.Tomé
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rulho, oriundas das latitudes mais elevadas do sul. Isto se torna bem visível na acumu-

lação de sedimentos a sul dos guias-correntes construídos com a intenção de manter 

aberto o canal do Furado, e a conseqüente erosão, a norte, por efeito da retenção des-

tes sedimentos, como ilustrado na Figura 103. 

Tabela 25: Estimativa do transporte de sedimentos devido às ondas ao longo da linha de costa. 
Valores médios expressos em m

3
/dia. (Fonte: CASAR & NEVES, 1993). 

Localidade 
Anual 

m
3
/dia 

Outono 

m
3
/dia 

Inverno 

m
3
/dia 

Primavera 

m
3
/dia 

Verão 

m
3
/dia 

Itabapoana +6.700 +4.200 +7.100 +6.400 +9.300 

Guaxindiba +9.400 +6.900 +8.300 +13.500 +0.100 

Gargaú -3.000 -2.600 -2.600 -1.300 +0.100 

Atafona +4.400 +2.900 +2.900 +4.200 +5.000 

Grussaí +3.300 +1.900 +1.900 +3.300 +4.400 

B do Açu -0.500 -1.200 -1.200 nulo +0.400 

B Furado -2.900 -4.400 -4.400 -6.000 +0.400 

 

A seqüência de fotos mostrada na Figura 103 ilustra a situação que se depara quando 

o transporte longitudinal é interrompido por ação antrópica sem que o balanço sedi-

mentológico seja respeitado. No caso da Barra do Furado, como o transporte residual 

de sedimentos se dá de sul para norte, a construção dos guia-correntes deveria ter 

sido acompanhada de um sistema de transpasse de sedimentos no sentido de prover 

sedimentos para a costa de sotamar (no caso o trecho ao norte da estrutura) evitando, 

com isso, a erosão que aí se instalou, alterou as feições originais da linha de costa e 

inviabilizou o uso primordial das benfeitorias realizadas que consistia numa via segura 

de navegação para o interior do canal das Flechas (VALENTINI & MUEHE, 2000). 

Não obstante os problemas de erosão localizada que se verifica em alguns trechos, a 

maior parte das praias da frente oceânica da planície costeira se apresentam estáveis, 

conforme indicam os resultados de estudos realizados por BASTOS (1997) e MUEHE 

(1998). Com granulometria grossa, forte gradiente da face da praia e praticamente 

ausência de uma zona de surfe, as praias tendem ao estado morfodinâmico refletivo 

que se caracteriza por grande estabilidade do perfil transversal. Observações sistemá-
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ticas de perfil de praia realizadas pelo período de dois anos na praia de Lagomar (a 

norte de Macaé) comprovam essa estabilidade morfológica ao longo do tempo, como 

mostra a superposição de perfis da Figura 104, onde se verifica a reduzida variabilida-

de topográfica que, mesmo sob condições de forte tempestade, como a de junho de 

1997, não alterou substancialmente o perfil que chegou a acumular sedimentos, numa 

reação contrária ao que ocorreu nas praias orientadas para o sul, como as localizadas 

a oeste do cabo Frio. 

  

  

  

Figura 103: Seqüência de fotos ilustrando a evolução do litoral em torno da Barra do Furado. 
Da direita para a esquerda e de cima para baixo: Durante as obras de construção dos 
guias-correntes, seqüência de fotos ao longo do tempo mostrando a evolução da 
linha de costa após a implantacão da estrutura. 
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Figura 104: Superposição de perfis de praia mostrando pequena variabilidade topográfica em 
Lagomar (Macaé). O perfil em vermelho mostra os efeitos da forte tempestade de 
junho de 1997 que provocou a acumulação de sedimentos. (Fonte: MUEHE 1998c). 

Ao sul da Barra do Furado (canal das Flechas) até a foz do rio São João, a costa a-

presenta uma série de lagunas (Quissamã, Carapebus, Cabiúnas, Imboacica, etc.), 

separadas do mar por cordões arenosos que são rompidos, natural ou artificialmente, 

quando o nível das lagunas se eleva demasiadamente. Do conjunto de lagunas repre-

sadas à retaguarda do cordão litorâneo holocênico, os estudos têm se concentrado 

nas lagunas de Cabiunas, Comprida e Carapebus. Destas, a de Carapebus recebe 

efluentes domésticos e industriais sem qualquer tratamento além de afluentes que 

atravessam extensas áreas agrícolas, basicamente plantações de cana de açúcar e 

algumas áreas de pastagem (PANOSSO et al. 1998). No restante das lagunas o im-

pacto ambiental é pequeno, sendo o lençol freático a principal fonte potencial de con-

taminação, já que a ocupação da planície é pequena. 

4.1.1.3 Embaiamento do rio São João 

Ao sul do rio Macaé até o cabo Búzios tem-se o embaiamento do rio São João (vide 

Figura 105) que recebe as contribuições dos rios Macaé, das Ostras, São João e Una. 

Destes, o Macaé e o São João são os únicos de alguma expressão. Esse trecho de 

costa é constituído por longos arcos de praia interrompidos por afloramentos do em-

basamento cristalino. As praias as mais expressivas são as de Imbetiba, junto ao porto 

em Macaé e desfigurada pela construção de um conjunto de espigões inadequada-

mente ali instalados, Campista e Cavaleiros, e Mar do Norte, inserida entre dois pro-
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montórios rochosos, já no Município de Rio das Ostras. À retaguarda da praia dos Ca-

valeiros se localiza a laguna de Imbetiba que se encontra impactada pelo lançamento 

de efluentes domésticos e cuja renovação das águas somente ocorre por ocasião da 

abertura artificial do canal de maré. Como em praticamente todas as lagunas do litoral 

do estado esses canais de maré não se mantêm abertos naturalmente havendo ne-

cessidade de um monitoramente das principais lagunas para a definição de um plano 

de abertura da barra que considere o conjunto de aspectos associados, como a manu-

tenção de um nível da água abaixo de uma altura crítica para os moradores do entorno 

lagunar, a renovação da fauna e os níveis de eutrofização e contaminação das águas. 

 

 

 

Figura 105: Compartimento Macaé ao cabo 
Búzios 

4
.  

Figura 106: Compartimento cabo Búzios ao 
cabo Frio. 

 

 

                                                

4
 Observar as manchas em azul claro indicando transporte de material em suspensão em dire-

ção ao sul. 
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4.1.1.4 Embaiamento de Cabo Frio 

Ao sul do rio São João e do rio Una, encontra-se uma região de costa lamosa, à som-

bra das ondas de tempestade vindas de quadrante Sul pelos promontórios de Arma-

ção de Búzios. O trecho de costa entre Búzios e o cabo Frio (Arraial do Cabo) apre-

senta uma seqüência de praias de enseada, delimitadas por pontas rochosas, e for-

mação de dunas, alinhadas com o vento predominante de Nordeste (vide Figura 106). 

Este compartimento se caracteriza pela ausência de desembocaduras fluviais, consti-

tuindo o canal de Itajuru a única via de troca de água entre o oceano e o continente, 

na caso a ligação com a laguna de Araruama. Não obstante a plataforma continental 

interna é recoberta, em grande parte, por uma estreita faixa de lama que se estende, 

nas proximidades da isóbata de 20 m, entre Macaé e o embaiamento Búzios-cabo 

Frio. Garrafas de deriva, lançadas de plataformas de petróleo, apresentaram tendência 

de convergir em direção a esse embaiamento, o que levou SAAVEDRA & MUEHE 

(1993) a relacionar a origem destas lamas ao rio Paraíba do Sul. Esta direção prefe-

rencial de transporte também explica a freqüente contaminação com óleo nas praias 

desse setor. Entretanto é importante assinalar que lançamentos efetuados no inverno 

mostraram transporte residual para norte. 

4.1.1.5 Região dos Lagos 

Do Cabo Frio até a Ilha de Marambaia, a costa assume a direção Leste-Oeste e carac-

teriza-se por cordões duplos de restinga, o mais recuado a cerca de 7m acima do nível 

do mar (associado à transgressão marinha de 120.000 atrás) e o mais frontal ao mar, 

com cerca de 5m acima do nível do mar, correspondendo a um período de 5.000 anos 

atrás. Há uma série de lagunas costeiras (Araruama, Saquarema, Jaconé, sistema 

Maricá, Itaipu, Piratininga, Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá, Marapendi). Neste trecho 

de costa localizam-se duas macro-regiões importantes do Estado: a Região dos Lagos 

e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no entorno da baía de Guanabara. 

A Região dos Lagos é caracterizada por um expressivo conjunto de lagunas, cuja pre-

sença motivou sua denominação, que a partir da lagoa de Maricá, para o leste desse 

compartimento, se desenvolveu à retaguarda dos cordões litorâneos. As maiores, à 

retaguarda do cordão litorâneo mais interiorizado, como a de Araruama, Jacarepiá, 

Saquarema, Jaconé, Guarapina, Padre, o sistema Maricá-Guarapina, que compreende 

as lagunas de Maricá, Barra, Guaratiba, Padre e Guarapina e as lagunas de Itaipu e 

Piratininga; as menores ficam comprimidas entre o reverso do cordão frontal e a frente 

do cordão mais interiorizado, completamente isoladas de qualquer aporte fluvial, como 
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a Pernambuca e a Vermelha. Nenhuma abertura natural permite que embarcações 

encontrem áreas abrigadas neste trecho da costa. 

Entre as lagunas, a maior é a de Araruama, com cerca de 200 km2 e, por sua posição 

no trecho de maior déficit hídrico, reduzida bacia de drenagem (350 km2) e longo tem-

po de renovação de suas águas [meio-tempo de residência T50 = 83,5 dias] é a maior 

laguna hipersalina do país. Entretanto sua salinidade decresceu de 57 para 52 entre 

1965 e 1990, devido, principalmente, ao aporte de águas servidas provenientes do 

abastecimento da região com água bombeada do reservatório de Juturnaíba a uma 

taxa de 1 m3s-1 (KJERFVE et al., 1996). Sua ligação com o mar é feita através do ca-

nal de Itajuru, que se mantém aberto por estar, sua desembocadura, localizada entre 

afloramentos rochosos, portanto estável. A troca de água através deste canal é muito 

pequena, sendo a onda de maré atenuada para praticamente zero antes de atingir a 

laguna propriamente dita (LESSA 1989, 1990). A elevada salinidade age como inibidor 

do desenvolvimento de blooms eutróficos, uma característica que a abertura de um 

planejado canal artificial poderia modificar (KJERFVE et al. 1996). Características hi-

drológicas e morfológicas das principais lagunas do compartimento Região dos Lagos 

estão apresentadas abaixo na Tabela 26. 

Outra característica importante dessa região é uma paisagem costeira marcada pela 

presença de extensos arcos praias, associados a cordões litorâneos (beach barriers) 

que, freqüentemente, ocorrem em forma de duplos cordões, dispostos paralelamente 

entre si e separados por uma depressão estreita. Estes cordões imprimiram o aspecto 

retificado a todo este litoral que, entre o cabo Frio e a baía de Guanabara formam uma 

linha quase contínua (vide Figura 107), apenas interrompida pelos promontórios ro-

chosos que separam as diversas baixadas costeiras.  

Ao contrário do modelo de evolução dos cordões litorâneos, inicialmente suposto co-

mo sendo por crescimento, de oeste para leste, na forma de um pontal (LAMEGO, 

1940, 1945), a interpretação feita por MUEHE & CORRÊA (1989) foi a de migração 

desses cordões em direção ao continente, até sua posição atual, em consonância com 

a elevação do nível do mar, estando o cordão mais interiorizado associado à última 

transgressão pleistocênica (MARTIN & SUGUIO, 1989; MUEHE, 1994), e o cordão 

frontal à transgressão pós-glacial. Este processo de retrogradação parece ainda afetar 

os cordões litorâneos frontais que, em muitos pontos são transpostos pelas ondas de 

tempestade (overwash). Arenitos de praia submersos, defronte às praias da Massam-

baba, Jaconé e Itaipuaçu (MUEHE & IGNARRA, 1984) e Jacarepaguá (GORINI & 
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MUEHE, 1971; MACEDO, 1971), de idade ainda não determinada, comprovam o pro-

cesso de retrogradação, e sugerem, para os casos em que os mesmos afloram na 

base da face da praia, como em Jaconé, a continuidade deste processo, implicando 

em instabilidade potencial da linha de costa. 

Tabela 26: Características hidrológicas e morfológicas das principais lagunas do 
compartimento Região dos Lagos segundo KJERFVE et al. 1996. 

Laguna 
At 

(km2) 

Ab 

(km2) 

hm 

(m) 

V 

(km3) 

AMm 

(cm) 

P 

(m) 

E 

(m) 
f/r S 

T50% 

(dia) 

Araruama 275 285 2,9 0,018 1 0,9 1,4 0,11 52 84 

Vermelha 3 10 1 0,003 0 0,9 1,4 0,11 100 194 

Jaconé 4 29 1 0,004 1 1,3 1,3 0,2 5 25 

Guarapina 7 70 1,0 0,007 3 1,3 1,3 0,2 7 7 

Padre 3 10 0,6 0,002 1 1,3 1,3 0,2 3 5 

Barra 9 55 1,4 0,013 1 1,3 1,3 0,2 1 22 

Maricá 17 215 1,4 0,024 1 1,3 1,3 0,2 0 30 

Itaipu 2 23 1,2 0,002 30 1,4 1,3 0,2 30 1 

Piratininga 3 22 0,9 0,002 2 1,4 1,3 0,2 3 13 

Legenda: At = área da laguna; Ab = área da bacia de drenagem; hm = profundidade média; 

V = volume de água; AMm= amplitude média da maré; P = precipitação anual; E = evapo-

ração anual; f/r = taxa de escoamento anual da bacia de drenagem; S = salinidade; T50% 

= meio-tempo de residência. 

Nota: A tabela acima contém dados genéricos que não devem ser usados sem crítica prévia. Pa-

ra uma análise quantitativa, os dados devem revistos criteriosamente, pois há valores claramente 

incorretos. Exemplos: 1. A bacia hidrográfica da Lagoa de Araruama está errada, pois só as á-

reas das sub-bacias dos principais rios contribuintes somam cerca de 430 km². 2. O T50% da la-

goa de Araruama é superior a 84 dias, caso contrário a lagoa não seria hipersalina. 3. As ampli-

tudes de maré em Araruama variam consideravelmente em diferentes compartimentos, e.g., no 

compartimento denominado lagoa das Palmeiras chega a mais de 20 cm. 
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Figura 107: Trecho oriental do compartimento, com a laguna de Araruama, os duplos cordões 
litorâneos, as lagunas intercordões e a praia oceânica da Massambaba, mostrando o 
caráter retificado deste litoral. Na extremidade esquerda a laguna de Saquarema. 

 

A alta mobilidade desse trecho de costa pode ser visualizada através da Figura 108 

que mostra a superposição dos perfis de praia levantados em campanhas mensais 

durante 28 meses, em duas posições da praia da Massambaba (Leste e Oeste), indi-

cando grande variabilidade topográfica (vide curvas em amarelo). Os efeitos de uma 

tempestade excepcional (representada em vermelho) que levou à destruição de quios-

ques construídos próximo ao limite interno da berma de tempestade que se vinha 

mantendo estável durante anos. As curvas em verde e azul indicam, respectivamente, 

os perfis antes e depois da tempestade. 

Um aspecto peculiar, resultante da orientação deste compartimento, e que se manifes-

ta nas proximidades de Arraial do Cabo, é o predomínio do transporte eólico em dire-

ção ao mar, decorrente da ação do vento nordeste. Como conseqüência as dunas 

frontais, localizadas imediatamente à retaguarda da praia, e que constituem uma re-

serva de sedimentos para atenuação de processos erosivos, estão sujeitos a perdas 

significativas de material, como mostra o balanço de volumes medidos entre abril de 

1996 a maio de 1998 reproduzido na Figura 109 (MUEHE, 2006). 
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Figura 108: Sperposição de perfis de praia (em amarelo) mostrando grande variabilidade 
topográfica na praia de Massanbaba.  O perfil em verde mostra as feições anteriores 
a ocorrência de uma forte ressaca, representada em vermelho, e o perfil em azul a 
recuperação da praia nos meses seguintes (Fonte: MUEHE 1998c). 

 

 

Figura 109: Evolução do balanço sedimentar em dunas frontais na Massambaba no período de 
abril de 1996 a maio de 1998 (Fonte: MUEHE & VALENTINI, 1998). 

4.1.1.6 Baía de Guanabara  
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A baía de Guanabara, tal como se apresenta hoje, é resultado do afogamento, pela 

transgressão holocênica, dos baixos cursos desta rede de drenagem cujos talvegues 

podem ainda ser identificados pelas indentações das curvas batimétricas da baía 

(RUELLAN, 1944). Com uma superfície de 384 km2 da qual 56 km2 ocupada por ilhas, 

a baía apresenta uma superfície de água da ordem de 328 km2 e um volume médio de 

água de 1,87 x 109 m3. A bacia de drenagem abrange uma área de 4.080 km2, é com-

posta por 32 sub-bacias, sendo drenada por 45 rios e canais. Destes, apenas seis 

respondem por 85% da descarga média anual de 100 m3s-1. A taxa media mensal mé-

dia de aporte de água doce foi calculada por KJERFVE et al. (1997) em 100 m3s-1, 

incluindo 25 m3s-1 de descarga doméstica oriunda do abastecimento de água domicili-

ar oriunda de bombeamento do rio Paraíba do Sul, com valores variando entre um 

mínimo de 33 m3s-1 em julho e um máximo de 186 m3s-1 em janeiro (vide Figura 110). 

É interessante observar que, nos meses de junho, julho e agosto, mais de 50% do 

aporte de água doce resulta de água proveniente do rio Paraíba do Sul, ou seja: água 

servida. 

O aporte de sedimentos, e seu incremento em função de desmatamentos e retificação 

de canais fluviais, tem provocado um substancial aumento na taxa média de assorea-

mento. Não obstante, quando analisadas espacialmente, esta tendência apresenta 

ampla variação incluindo eventos erosivos localizados conforme mostrado por OLI-

VEIRA (1996) e reproduzido na Tabela 27.  

O tempo médio de renovação de 50% da água da baía é de apenas de 11,4 dias 

(KJERFVE et al. 1997), o que explica a qualidade relativamente boa da água na meta-

de distal da baía. Para o interior o maior aporte de poluentes, principalmente na meta-

de oeste da baía (MAYR et al. 1989), cria zonas altamente poluídas apresentando 

elevados teores de compostos de fósforo e nitrogênio, elevadas concentrações de 

clorofila a e coliformes fecais, assim como baixas concentrações de oxigênio dissolvi-

do. As condições anóxidas das áreas do interior da baía favoreceram a incorporação 

de elevados níveis de metais pesados nos sedimentos, cuja exposição a condições 

oxidantes, por exemplo em decorrência de dragagens, deverá levar à liberação desses 

metais e sua incorporação na cadeia elementar (CAÇÔNIA, 1984; LACERDA et al. 

1988; BARROCAS, 1994 apud KJERFVE et al. 1997). 
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Figura 110: Aporte médio mensal de água doce na baía de Guanabara segundo KJERFVE et. al. 
(1997). 

 

Tabela 27: Taxas de deposição/erosão (segundo OLIVEIRA, 1996). 

Setor Período 
Taxa (m/século) 

Deposição / Erosão 

Fundo 
1810 - 1922 

1922 – 1959 

+2,1 / -1,2 

+7,8 / -1,3 

Intermediário 
1849 - 1922 

1938 – 1962 

+3,5 / -3,0 

+1,3 / -9,0 

Entrada 
1849 –1922 

1938 - 1962 

+6,9 / -2,0 

+18,9 / -6,2 
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A baía de Guanabara constitui um ambiente profundamente modificado pela urbaniza-

ção e sucessivos aterros desde o século XIX, mas que ainda guarda uma importante 

reserva biológica, o manguezal de Guapi-Mirim.  

No interior da baía efeitos de ondas de tempestade sobre as praias se fazem sentir 

esporadicamente na enseada do Flamengo e Botafogo e na orla de Ingá e Icaraí em 

Niterói. Na Ilha do Governador a orla voltada para Leste está sujeita a ação de ondas 

geradas localmente pelo vento Nordeste associado a um empilhamento de água que 

pode inundar a berma da praia. Em geral porem o interior da baía é protegido, princi-

palmente da ação de ondas de tempestade vindas de Sudoeste. 

Já nas praias oceânicas a ação de ondas de tempestades é completamente livre. Na-

quelas onde o estoque de sedimentos (areia) é suficientemente grande, a tempestade 

é dissipada através da energia consumida no transporte sólido, resultando num perfil 

de praia redesenhado em função dos níveis de energia vigentes. Entretanto a maioria 

das praias oceânicas das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Niterói são de-

masiadamente impactadas pela ação da urbanização. Via de regra há na orla uma 

avenida beira-mar “protegida” por um muro (de contenção do aterro da via). Essa es-

trutura pelo fato de ser rígida e vertical, quando submetida ao ataque direto de ondas 

reflete a energia incidente ao invés de dissipá-la. Como conseqüência surgem escori-

ações no sopé da estrutura e migração de material a partir do prisma praia emerso 

para bancos submersos. Como resultado tem-se praias erodidas e estruturas danifica-

das, cenas essas muito corriqueiras na orla oceânica desse trecho de litoral. As ima-

gens apresentadas na Figura 111 ilustram essa situação na praia de Piratininga em 

Niterói, e as da Figura 112 para a praia de Ipanema no Rio de Janeiro. 
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Figura 111: Imagens do efeito de ressaca na praia de Piratininga, Niterói, RJ. 

 

 

 

  

Figura 112: Imagens do efeito de ressaca na praia de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. 
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4.1.1.7 Baixada de Jacarepaguá  

A oeste da embocadura da baia de Guanabara o litoral tem feições semelhantes àque-

las encontrada no trecho a leste dessa foz. Caracteriza-se pela presença de cordões 

litorâneos, represando à sua retaguarda lagunas, como a Rodrigo de Freitas, no Le-

blon, assim como a lagoa de Marapendi e o sistema lagunar interligado de Jacarepa-

guá-Camoçim–Tijuca, em Jacarepaguá. Este último sub-compartimento, limitado a 

leste pelo maciço da Tijuca a noroeste pelo Maciço da Pedra Branca e a oeste pela 

serra de Guaratiba (extensão residual do Maciço da Pedra Branca, é caracterizado por 

uma ampla planície costeira, com cerca de 130 km2 de área (MARQUES, 1987), re-

presada por um sistema de duplos cordões litorâneos, com cerca de 18 km de exten-

são (vide Figura 113), precedidos por afloramentos residuais de arenitos de praia 

submersos (MAIA et al. 1984), provavelmente testemunhos de antigas posições do 

cordão frontal, holocênico. 

 

Figura 113: Baixada de Jacarepaguá, vendo-se em posição mais interiorizada o complexo 
lagunar Jacarepaguá-Camoçim–Tijuca e à frente a laguna de Marapendi. 

 

A laguna de Marapendi se localiza entre os dois cordões litorâneos, não recebendo, 

assim, aporte de água doce e sedimentos provenientes da rede fluvial. Sua ligação 

com o mar se faz através de canais, abertos nas áreas colmatadas, antes ocupadas 

pela laguna, e que se ligam, a leste ao canal da Barra da Tijuca e a oeste ao canal de 

Sernambetiba. Este último, apesar da construção de um  guia-corrente, tem sido blo-

queado pelo acúmulo de areia na foz, exigindo dragagens freqüentes. 
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O funcionamento do canal de Sernambetiba e estabilidade morfológica do arco praial 

adjacente (praia da Macumba) foi tema de estudo realizado pela equipe de Engenharia 

Costeira & Oceanográfica da COPPE. (ROSMAN et al, 2000). Entre outros aspectos, o 

estudo mostrou a precária condição de drenagem que hoje em dia se verifica nesse 

canal resultando em transbordamento (majoritariamente pela margem esquerda) num 

trecho de cerca de 4km a partir de 1km da foz. 

O sistema lagunar interligado de Jacarepaguá se encontra embutido na planície cos-

teira, à retaguarda do cordão mais antigo, de idade provavelmente pleistocênica, apre-

sentando um formato alongado direcionado para a extremidade leste da planície onde 

se comunica com o mar através de um canal de maré estabilizado por um guia-

corrente. Os diferentes corpos de água que formam esse sistema lagunar apresentam 

baixa profundidade média, com 80% da área com menos de 2 m de profundidade, e 

valores máximos, da ordem de 12 m, limitados a segmentos estreitos e alongados, 

não contínuos, localizados preferencialmente próximo à margem norte, onde a proxi-

midade das desembocaduras fluviais favorece a deposição de sedimentos grossos em 

contraposição às áreas distais que são entulhadas pela deposição, por efeito da flocu-

lação, de frações sedimentares finas, (siltes e argilas). 

O principal rio, que drena para o complexo lagunar, é o arroio Fundo, com uma área 

da bacia de 55 km2, seguido pelo rio do Anil (27,98 km2), arroio Pavuna (22,27 km2), rio 

Cachoeira (19,75 km2) o rio das Pedras (11,62 km2), e o rio Paraminho (10,62 km2), 

todos com suas cabeceiras nas encostas que circundam a baixada, e responsáveis 

pelo entulhamento do que antes era uma ampla laguna. Na extremidade oeste a planí-

cie é cortada por um sistema de drenagem artificial, o canal de Sernambetiba, que 

deságua no canto oeste da praia de Sernambetiba (praia da Macumba), pequeno arco 

praial separado da praia da Barra da Tijuca pelo tômbolo denominado de Pontal de 

Sernambetiba (Recreio dos Bandeirantes). Os rios que drenam em direção a este ca-

nal são o Piabas, com área da bacia de 20,15 km2, o Vargem Pequena (16,85 km2), o 

Vargem Grande (16,35 km2) e o Branco (9,20 km2).  

O desmatamento de amplas áreas dos maciços circundantes tem aumentado o volu-

me de descarga durante as chuvas torrenciais, majorando a freqüência de extravasa-

mentos, traduzido em inundações, e aporte sedimentar para as lagunas. À tendência 

de intensificação dos processos de colmatagem das lagunas se somam os elevados 

níveis de poluentes oriundos das descargas de esgotos domésticos e de efluentes 

industriais, gerando um aumento de eutrofização e de contaminação, resultando em 
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aumento da freqüência de mortandade de peixes nas lagunas, cujo escoamento em 

direção ao mar, através do canal da Barra, é condicionado pela oscilação da maré.  

 

  

  

Figura 114: Imagens da orla costeira na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

4.1.1.8 Baía de Sepetiba 

Localizada à retaguarda da restinga da Marambaia a baía de Sepetiba compreende 

uma área de 300 km2. Em geral a baía é de águas pouco profundas, apresentando 

cerca de metade de sua área profundidades inferiores a 6 m. As menores profundida-

de e baixas declividades se encontram no setor leste. Na porção central uma depres-

são alongada atinge profundidades de até 8 m. O contato com o oceano se faz, princi-

palmente, pelo setor oeste, através de dois canais, com profundidades máximas vari-

ando entre 31 e 24 m. Um dos canais, entre as ilhas de Itacuruçá e Jaguanum, é utili-

zado como acesso ao porto de Sepetiba. Uma outra ligação, mais restrita, é o canal de 

maré da Barra de Guaratiba, na extremidade leste da restinga, em cuja retaguarda se 

desenvolve amplo manguezal, parte da reserva biológica e arqueológica de Guaratiba. 
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Figura 115: Baía de Sepetiba com a restinga da Marambaia e a baixada costeira adjacente. 

 

  

Figura 116: Cordão litorâneo da Marambaia. Esquerda: Transposição do cordão. Direita Erosão 
no flanco lagunar. (Fonte: Muehe,2006)  

 

A restinga (cordão litorâneo) da Marambaia se estreita em direção ao seu segmento 

central a ponto de dar a impressão de rompimento iminente, impressão reforçada pela 

ocorrência de transposição de ondas e tendência erosiva do seu flanco lagunar (vide 

Figura 116). Esses são certamente indicadores de instabilidade. A ocasional transpo-

sição de ondas em ponto bem localizado resulta de abertura no campo de dunas por 

ação do vento (blow out) e não por ação de ondas, enquanto que a retrogradação do 

flanco lagunar do cordão ainda deixa na porção submersa um arcabouço capaz de 

resistir a uma ruptura que levaria à formação de um canal de maré, que seria rapida-
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mente fechado pelo predomínio das ondas sobre a maré. Uma elevação do nível do 

mar, no entanto, poderá romper este equilíbrio. 

4.1.1.9 Baía de Ilha Grande 

O último segmento costeiro é constituído pela baía de Ilha Grande, caracterizada pela 

presença de maciços rochosos que atingem o mar, muitas ilhas e estreitas planícies 

costeiras cobertas de manguezais. 

Esse compartimento é subdividido em três corpos distintos: a Área Leste, localizada a 

leste da Ilha Grande até à entrada da baía de Sepetiba, a Área Oeste, correspondendo 

ao embaiamento a oeste da Ilha Grande, e o Canal Central, depressão estreita, alon-

gada e profunda, localizado entre a Ilha Grande e o continente, vide Figura 117. 

 

 

Figura 117 Baía da Ilha Grande com seus três principais compartimentos. 

 

A propagação das ondas para o interior da baía da Ilha Grande é condicionada pela 

presença da Ilha Grande e do relevo que baliza as embocaduras leste e oeste. Ondas 

de sul a sudeste, que são as mais freqüentes, penetram para o interior da baia subme-

tendo as praias expostas a acentuadas alternâncias entre condições de baixa e alta 

energia. Na Área Oeste o efeito de penetração de ondas de tempestade se faz sentir 

mais diretamente sobre as praias de Mambucaba (vide Figura 118), Brava e Itaorna 

(esta última protegida por um quebra-mar), localizadas no litoral norte do embaiamen-

to. Medições de ondas efetuadas nas proximidades de Angra dos Reis, para o projeto 
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da usina nuclear, mostraram que a condição mais comum é de ondas de 0,5 a 1,0m 

vindas de sul-sudeste. Alturas significativa máximas, de até 3 m, foram registradas no 

outono, tendo sido prevista uma altura máxima significativa de até 4 m para um perío-

do de recorrência de 30 anos (HOMSI, 1978).  

 

 

Figura 118: Praia de Mambucaba. Erosão incipiente na escarpa da pós-praia. 

 

No bordo oceânico da Ilha Grande, praias como as de Provetá, do Aventureiro, do Sul 

e do Leste, da Parnaioca e Lopes Mendes, estão sujeitas ao impacto das ondas de 

tempestade. Medições realizadas na praia de Lopes Mendes mostrou um recuo da 

escarpa da pós-praia de 3m por efeito da tempestade de maio de 2001 (MUEHE, 

2006). 

Caracterizações diferentes da linha de costa podem ser feitas, por exemplo em termos 

de classificação granulométrica, ou em termos de bacias hidrográficas, ou ainda em 

termos da alimentação e transporte de sedimentos. Para tal, é necessário caracterizar 

o clima de ondas. Este tema será posteriormente aprofundado. 
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4.1.2 Tendência do Nível Médio do Mar no Estado do RJ 

Há muito tempo faz-se monitoramento contínuo do nível do mar no Brasil, porém os 

dados não são referidos a um datum vertical confiável ou materializado através de 

marcos geodésicos (Referências de Nível ou RRNN), ou faltam as cadernetas de 

campo dos levantamentos topográficos, ou faltam os registros hidrográficos que permi-

tiriam a recuperação das séries históricas. A Figura 119, cedida pelo Eng. Cartógrafo 

Roberto T. Luz do IBGE, mostra a evolução do nível médio do mar nas estações insta-

ladas pelo US Geodetic Survey na década de 50 no Brasil, dados esses que permiti-

ram estabelecer o datum altimétrico do Brasil (Imbituba) como o valor médio durante 9 

anos. 

A série de dados de nível do mar mais extensa no Estado do Rio de Janeiro foi obtida 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (atualmente Centro Hidrográfico da Marinha 

– CHM) na Ilha Fiscal. Os valores médios anuais entre 1965 e 2000 estão representa-

dos na Figura 120, observando-se que tais valores estão referidos a um datum arbitrá-

rio pois até o momento ainda não foi possível correlacionar os valores de nível do mar 

com um datum fixo, como o do IBGE. Torna-se evidente como o nível médio do mar 

varia de ano para ano, bem como ao longo dos anos. Como é enfatizado por PIRAZ-

ZOLI (1986), deve-se obter uma série de dados com duração mínima de 20 anos para 

se determinar o ciclo nodal da maré astronômica; para se caracterizar efeitos meteoro-

lógicos sobre o nível do mar, a Organização Meteorológica Mundial recomenda séries 

normais de 30 anos; finalmente, para se determinar tendências de longo prazo, a ex-

tensão da série deve ter pelo menos 50 anos. 
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Figura 119: Valores de nível médio do mar, promediados por intervalo de 9 anos, nas estações 
do USGS no Brasil. (Imagem cedida por Eng.Cart. Roberto T. Luz, IBGE). 

 

Neste ponto é importante explicar que o nível do mar, medido por um marégrafo, é na 

verdade a superposição de vários efeitos. As oscilações diurnas ou semi-diurnas que 

se observam são as marés astronômicas, resultado da atração gravitacional da Lua e 

do Sol, com variações de amplitude e de fase diárias, mensais, trimestrais, semestrais, 

anuais; o ciclo completo das variações astronômicas da maré tem duração aproximada 

de 19 anos. Mais sutil é a variação do nível do mar induzida por fenômenos meteoro-

lógicos, neste caso com períodos longos, da ordem de 5 a 9 dias, por exemplo, asso-

ciada à passagem de frentes frias e ciclones extra-tropicais. Por ser muito lenta esta 

variação, a maré meteorológica penetra com facilidade nos corpos d’água costeiros, 

canais, rios, lençol freático, muitas vezes afogando as saídas das redes de drenagem 

e impedindo o escoamento pluvial, pois em geral as frentes frias podem estar associa-

das a chuvas intensas. Existem ainda as mudanças relativas entre continente e mar, 

resultado de acomodações de terreno, especialmente em áreas estuarinas. Nessas 

regiões, é necessário um acompanhamento geodésico para estabelecer eventuais 

adensamentos, onde o terreno ao afundar dá a impressão de que o nível do mar esta-

ria se elevando. Este fenômeno tem escala temporal da ordem de década. Finalmente 

existe a variação secular do nível do mar, que está sendo amplamente discutida na 

imprensa e literatura especializada, que se relaciona ao aquecimento das águas dos 
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oceanos, com conseqüente expansão (volumétrica) térmica, e o derretimento das ge-

leiras continentais, especialmente na Groenlândia e na Antártida. 

Neste relatório, o termo nível médio relativo do mar será empregado para designar o 

resultado da filtragem numérica das oscilações do nível do mar que tenham período 

inferior a 3 dias; o termo relativo indica que se trata de uma variação relativa entre 

continente e oceano.   

Para ilustrar tais oscilações do nível médio relativo do mar, a Figura 121 mostra os 

resultados em duas outras localidades do litoral brasileiro: Cananéia (SP), que tem a 

mais longa série histórica registrada no Brasil, e Santos (SP); estas séries são compa-

radas com aquela obtida no porto de Charleston (EUA), onde se dispõe de cerca de 80 

anos de observação. Verifica-se a importância do monitoramento permanente para 

obtenção de um cenário de elevação do nível do mar: é evidente na figura como as 

variações de curta duração são em geral bem maiores do que a elevação gradual ob-

servada durante o século XX. 

 

Figura 120: Variação do nível médio do mar na Ilha Fiscal, baía de Guanabara, RJ. 
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Figura 121: Variação do nível médio do mar em Charleston (EUA), Cananéia (SP) e Santos 
(SP). 

 

No Estado do Rio de Janeiro, existem marégrafos operantes instalados nos seguintes 

locais: porto de Imbetiba, Macaé (IBGE); porto do Forno, Arraial do Cabo (IEAPM); 

ponta da Armação, Niterói (CHM); ilha Fiscal, Rio de Janeiro (CHM); porto de Sepeti-

ba, Itaguaí; terminal da MBR, Mangaratiba (MBR); enseada de Piraquara, Angra dos 

Reis (Eletronuclear). Seria desejável a instalação complementar de marégrafos e liní-

grafos instalados nas embocaduras dos rios Itabapoana, Paraíba do Sul, Macaé, São 

João, Pavuna-Meriti, Sarapuí, Guapi-Mirim e Mambucaba, nas embocaduras das la-

gunas do Farol de São Tomé (Barra do Furado), de Araruama, da Tijuca e do sistema 

Marica (em Ponta Negra), em outros pontos das baías de Ilha Grande (em Paraty, por 

exemplo), de Sepetiba (em Pedra de Guaratiba, por exemplo) e de Guanabara (em 

Magé, por exemplo) e em locais de costa aberta. É curioso observar que em vários 

dos locais mencionados já foram instalados, no passado, linígrafos e marégrafos, po-

rém a operação foi interrompida ou por pequeno prazo. 

As primeiras análises de longo prazo do nível do mar no Estado do Rio de Janeiro 

foram feitas por SILVA (1992), utilizando aproximadamente 20 anos de dados na Ilha 

Fiscal a partir de 1965. Oscilações de nível médio do mar com períodos de 5 a 9 e de 

16 a 23 dias foram então observadas e, na época, não foi possível identificar se elas 
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eram causadas por fenômenos meteorológicos, hidrológicos ou oceânicos. COSTA 

NEVES (1992), analisando os desvios entre maré observada e maré prevista pela Di-

retoria de Hidrografia e Navegação (DHN) em Cananéia, Santos e Ilha Fiscal, observa 

que existia uma tendência de aumento desses desvios (Figura 122). 

 

 

Figura 122: Histograma de Marés Meteorológicas entre 1965 e 1986 na Baía de Guanabara-RJ 
(COSTA NEVES, 1992). 

 

Motivado por estes estudos, PAIVA (1993) investiga a relação entre o nível médio do 

mar em Arraial do Cabo (Porto do Forno) e na Ilha Fiscal, e conclui que nas duas loca-

lidades, distantes entre si quase 100 km, as oscilações tinham a mesma natureza, 

estavam aproximadamente em fase, exceto nos meses de dezembro e janeiro, quando 

o nível do mar em Arraial do Cabo era invariavelmente mais elevado. Este fato foi en-

tão atribuído ao empilhamento de vento causado no interior da enseada dos Anjos 

pelos ventos de Nordeste. SILVA (1997) e MOTTA (2002) aplicam um modelo de cir-

culação atmosférica (RAMS – Regional Atmospheric Modeling System) da Universida-
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de do Colorado para simular a circulação de vento na costa do Estado do Rio de Ja-

neiro e determina a tensão induzida pelo vento sobre o oceano na plataforma conti-

nental interna. São fortemente evidenciados os efeitos do relevo e da conformação da 

linha de costa – ou seja, mudança de orientação no cabo Frio e no cabo de São Tomé 

– sobre o regime de ventos e conseqüente resposta do nível do mar. KALIL (1999) 

compara as flutuações de nível médio do mar em seis pontos da costa fluminense 

(Macaé, Porto do Forno, Ilha Fiscal, Ponta da Armação, Copacabana e enseada de 

Piraquara), estabelece uma metodologia comum para tratamento de dados e análise 

conjunta dos maregramas, e verifica que as oscilações estavam associadas à passa-

gem de frentes frias ou de ondas longas de plataforma, com períodos principais na 

faixa de 5 a 9 dias. UAISSONE (2004) compara então os dados obtidos pela Eletronu-

clear S.A. na enseada de Piraquara com os dados do modelo global de circulação at-

mosférica do National Centers for Environmental Prediction / National Center for At-

mospheric Research – NCEP/NCAR, em pontos selecionados sobre o oceano, a dis-

tâncias que variavam desde 20 a 300 km da costa. As correlações entre o nível médio 

do mar dentro da enseada e os dados de tensão zonal do vento (Leste-Oeste), pres-

são atmosférica e tensão meridional do vento sobre a plataforma continental eram 

significativamente maiores do que em relação aos pontos mais próximos à costa. Isto 

significava dizer que o nível médio do mar respondia a sistemas meteorológicos com 

dimensões bem maiores (fenômenos de meso-escala, da ordem de 102 km) do que os 

sistemas locais próximos à costa (fenômenos da ordem de 10 km). As análises foram 

feitas no domínio do tempo e da freqüência, mais uma vez confirmando as periodici-

dades de 5 a 9 dias, e indicando outras nas faixas de 9 a 16 dias e em torno de 23 

dias. MENEZES (2007) busca então investigar as estações meteorológicas existentes 

na região costeira fluminense, ampliando o trabalho de UAISSONE (2004) para incluir 

a região de Macaé e da baía de Guanabara. Os dados meteorológicos que se mostra-

ram mais úteis às análises foram aqueles fornecidos pela REDEMET da Aeronáutica, 

onde se pôde obter valores horários de velocidade de vento e de pressão atmosférica. 

À semelhança de KALIL (1999), MENEZES propõe uma metodologia de análise con-

junta de dados atmosféricos e oceânicos, conclui igualmente que os dados afastados 

da costa são mais significativos para a resposta do nível médio do mar que se observa 

junto à costa, e confirma a extensão geográfica dos sistemas meteorológicos que atin-

gem o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo mostrando (Figura 123) as pequenas 

diferenças espaciais de pressão atmosférica média medida nos aeroportos desde Ma-

caé até próximo de Itaguaí (Base Aérea de Santa Cruz). No entanto, as diferenças 

temporais no período janeiro de 2003 a dezembro de 2004 são da ordem de 10 hPa, o 
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que forçaria uma variação de aproximadamente 10 cm pelo fenômeno conhecido co-

mo barômetro invertido: quando a pressão for mais elevada, o nível médio será mais 

baixo, e vice-versa. 

 

 

Figura 123: Pressão atmosférica média mensal das estações da REDEMET e do NCEP/NCAR 
no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. (MENEZES, 2007) 

 

4.1.3 Clima de Ondas 

Para fins de ação das ondas sobre a costa e estruturas costeiras, a costa fluminense 

divide-se em três segmentos. O primeiro, orientado na direção Norte-Sul, que se loca-

liza ao Norte do Cabo de São Tomé, está sujeito predominantemente a um clima de 

ondas locais, oriundas de Nordeste e, eventualmente, é atingido por ondas de maior 

período e altura vindas de Sul e Sudeste. O segundo trecho, do Cabo de São Tomé ao 

Cabo Frio, possui orientação geral Nordeste-Sudoeste, e está mais sujeito às ondas 

de tempestade de quadrante Sul a Leste. Finalmente, o terceiro trecho, do Cabo Frio 

até a Ponta da Trindade, está alinhado na direção Leste-Oeste, protegido das ondas 

de Nordeste, mas vulnerável às ondas de tempestade vindas de setores Sudoeste a 

Sudeste.  
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Como resultado do clima de ondas, a orientação das praias, a direção e a intensidade 

do transporte litorâneo de sedimentos são estabelecidos, e a morfologia do perfil de 

praia é formada. Pode-se então prever as respostas das estruturas à ação das ondas, 

bem como prever os impactos causados por tais estruturas sobre a costa. Também 

como resultado da ação das ondas e da elevação do nível do mar (ou seja, do resulta-

do combinado da elevação eustática, por vento, maré meteorológica e maré astronô-

mica), pode-se caracterizar a variação do perfil transversal da praia (Figura 124) bem 

como estimar o recuo, nas direções horizontal e vertical, que a praia sofrerá (Figura 

125). É importante enfatizar que o recuo do perfil da praia depende de uma combina-

ção de fatores, que incluem, além da elevação do nível do mar, a característica granu-

lométrica da praia (onde a areia for mais fina o recuo será maior, mantidas as demais 

condições) e também da altura das ondas. Conclui-se, assim, que conhecer a forma 

do perfil de praia para diferentes condições de agitação e de nível do mar (especial-

mente a variação transiente, na faixa de 5 a 9 dias) é de particular importância para 

estimar a vulnerabilidade de tubulações (dutos de gás, de petróleo, emissários subma-

rinos) que atravessem a faixa dinâmica da praia, bem como dos sistemas de drena-

gem e de ocupação urbanística da faixa litorânea..  

Por outro lado, mudanças climáticas que resultem em diferentes orientações do regi-

me de ventos e, portanto, mudanças na direção de propagação das ondas, resultarão 

na acomodação da linha de costa (Figura 126). Um exemplo deste efeito é verificado 

na Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, onde a construção e o prolongamento do molhe 

de abrigo para o porto provocou uma reorientação da linha de costa, que recuou mais 

de 50m numa extremidade da praia e avançou na outra extremidade. A erosão atingiu 

as instalações do IEAPM, que colocou enrocamento para proteger sua propriedade. O 

mesmo efeito verifica-se hoje em dia na praia de Ipanema-Leblon, quando há incidên-

cia de ondas de Sudoeste ou de Sudeste, respectivamente fazendo com que a praia 

na extremidade do Arpoador ou na do Leblon fique mais larga (e conseqüentemente a 

extremidade oposta fique mais estreita ou mesmo sem areia).   
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Figura 124: Resposta dinâmica da praia às ondas e à elevação do nível do mar. 

 

Figura 125: Estimativa do recuo da linha de praia para três tamanhos de grãos (diâmetro 
mediano 0,35, 0,50 e 0,65mm) e diferentes valores de elevação do nível do mar (0,6 
a 2,0m) em função das alturas de onda. As linhas cheias correspondem a diâmetro 
mediano igual a 0,50mm. 
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Figura 126: Exemplo de resposta da praia de Ipanema-Leblon a um clima de ondas de 
Sudeste. 

 

Poucas medições de ondas foram realizadas no Estado do Rio de Janeiro. Na década 

de 1960, por ocasião do alargamento da praia de Copacabana, o Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil (LNEC) fez observações visuais por 1 ano para fornecer subsídios 

ao modelo reduzido da recuperação da praia. Mesmo por ocasião das obras do emis-

sário submarino de Ipanema, utilizaram-se os dados do Sea and Swell Charts compi-

lados em 1948. Na década de 1970, foram realizadas medições de ondas na baía de 

Ilha Grande para o projeto das instalações da tomada d’água da Usina Nuclear de 

Angra dos Reis. O clima de ondas no Litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro foi estu-

dado por ROSMAN & VALENTINI (1989) com base no Ocean Wave Statistics e no 

Global Wave Statistics, posto que não existem medições de ondas sistemáticas nesta 

região. No Litoral Norte, em estudo pioneiro, SOUZA (1988) analisou os dados de on-

das medidos com régua magnética (“wave-staff”) e observações visuais de direção, a 

partir de instalações em plataforma off-shore localizada em lâmina d’água de 130 m, 

em campanha realizada pela Petrobras entre junho de 1985 e maio de 1986. VIOLAN-

TE-CARVALHO (1998) analisou os dados de ondas obtidos com bóia meteo-

oceanográfica do tipo “heave-pitch-roll”, instalada no Campo de Marlim em lâmina 

d’água de 1250 m, e, posteriormente, de janeiro de 1994 a julho de 1995 instalada no 

campo de Barracuda, em lâmina d’água de 1050 m. Este autor identifica duas situa-

ções meteorológica-oceanográficas que caracterizam o clima de ondas na região da 

Bacia de Campos. A primeira está associada ao domínio do Anticiclone do Atlântico 

Sul, um sistema quase-estacionário de alta pressão, que impõe um regime de ventos e 

ondas de Nordeste. A segunda condição corresponde às ondas geradas pelos siste-

Tendência de realinhamento do 

litoral devido a mudança na direção 

de propagação das ondas

Tendência de realinhamento do 

litoral devido a mudança na direção 

de propagação das ondas
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mas frontais, vindos de altas latitudes, gerando ondas de período maiores. PARENTE 

(1999) desenvolve metodologia inovadora para análise conjunta da agitação marítima 

e ventos denominada DAAT – Directional Analysis with Adaptive Techniques, que 

permite refinar as situações identificadas por VIOLANTE-CARVALHO (op.cit.).  

Nos últimos 10 anos, apenas o IEAPM, em Arraial do Cabo, e a Petrobras, na região 

da Bacia de Campos, efetuaram medições sistemáticas de ondas no Estado do Rio de 

Janeiro (apenas os dados do IEAPM são de uso público). Este ainda é um prazo muito 

curto caso se necessite caracterizar tendências de longo prazo e urge que o Poder 

Público, no âmbito do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, tome a iniciati-

va da implantação de um programa permanente de monitoramento de ondas no Litoral 

Norte e no Litoral Sul.  

É preocupante que, no Estado do Rio de Janeiro, o projeto de muitas obras costeiras 

ou a avaliação de seus impactos ambientais ou mesmo a resposta das estruturas te-

nham sido feitos sem um conhecimento detalhado do clima de ondas. A partir da ca-

racterização de um clima de ondas ao largo, as características de altura e direção de 

onda na costa é determinada com relativo grau de confiança, utilizando-se modelos 

numéricos de refração-difração. Vários estudos deste tipo foram efetuados para dife-

rentes pontos da costa fluminense (e.g. REGO, 1992), no entanto precisa-se conhecer 

o relevo do fundo do mar na plataforma continental interna (usualmente considerada a 

região até 60 m de profundidade). No entanto, não se dispõe em geral de boa repre-

sentação cartográfica da região costeira, combinando a parte emersa e submersa. 

É certo, porém, que importantes conseqüências das mudanças climáticas globais se-

rão: (1) o padrão espaço-temporal dos grandes sistemas meteorológicos que atuam no 

continente Sul-Americano e no Atlântico Sul; (2) a intensidade e a trajetória dos ciclo-

nes extra-tropicais; (3) eventuais formações de ciclones com força de furacão, a seme-

lhança do Catarina que atingiu a costa de Santa Catarina; (4) aquecimento das águas 

oceânicas próximas ao continente e mudanças nos padrões da Corrente do Brasil, 

com conseqüentes mudanças no padrão de brisas marinhas e terrestres, padrão de 

chuvas e ocorrência de nevoeiros. Estes efeitos ainda são de difícil previsão pelos 

modelos climáticos globais de grande escala, embora eles sejam importantes condi-

cionadores das características das ondas geradas no Atlântico Sul. Pode-se concluir 

este relatório afirmando que o maior grau de incerteza e de vulnerabilidade para a zo-

na costeira do Estado do Rio de Janeiro reside na previsão das mudanças do clima de 

ondas, mais do que a tendência secular de elevação do nível do mar, recomendando-
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se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente desenvolva ações para o monitora-

mento permanente de ondas. Em segundo lugar de importância, devem ser avaliados 

cuidadosamente a conjunção de ondas com as variações transientes do nível do mar, 

associadas a ciclones extra-tropicais. 

4.2 Sobre intervenções de engenharia 

Discute-se neste item em forma sintetizada os principais efeitos esperados com as 

mudanças climáticas na zona costeira do Estado do Rio de Janeiro e ações de enge-

nharia para remediar ou mitigar tais efeitos. 

As ações de engenharia recomendadas demandam ações preparatórias do Estado, já 

que muitas necessitam de dados ambientais não disponíveis para dimensionamento 

efetivo das intervenções. Além disso, algumas intervenções implicam em realocação 

de pessoas, o que sempre gera dificuldades políticas e sociais. 

4.2.1 Principais efeitos das mudanças climáticas nas zonas costei-
ras 

Os principais efeitos das mudanças climáticas que afetam a zona costeira são: 

1. Elevação do Nível Médio do Mar (NMM), como conseqüência dos efeitos ter-

moestérico e eustático (longo prazo) ou meteorológicos (transientes de curto 

prazo). 

2. Aumento de extremos climáticos, i.e., períodos de secas mais prolongados e 

eventos de tempestades com mais ventos e chuvas de maior intensidade. 

3. Possível mudança nas direções de propagação das ondas devido a alterações 

na circulação atmosférica, semelhante ao que já acontece em eventos de El 

Niño. 

 

Tais efeitos ocorrem em sinergia gerando conseqüências cumulativas e não de modo 

isolado. 

4.2.2 Conseqüências de cada efeito isoladamente e de forma cu-
mulativa (sinérgica) 

Discute-se nesta seção as principais conseqüências de cada um dos efeitos listados 

na seção anterior. Mostra-se as conseqüências diretas decorrentes isoladamente de 

cada efeito, e as conseqüências cumulativas devido à sinergia entre os efeitos. 

 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 252/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 

4.2.2.1 Conseqüências na zona costeira devido à Elevação do Nível Médio do 
Mar 

A elevação do NMM é um efeito persistente, isto é, define um novo nível base para as 

variações cíclicas do nível do mar geradas por marés e efeitos meteorológicos. As 

estimativas atuais para a taxa média de subida do nível do mar, em termos globais, 

são da ordem de meio centímetro por ano, o que resultaria para o final do século, em 

uma sobrelevação de 0,5 m em relação ao NMM atual. 

Entretanto, como destacado na seção 4.1.2, para ações locais, o que realmente impor-

ta é a variação do nível médio relativo do mar. A taxa de variação do nível médio rela-

tivo do mar resulta da soma da taxa de variação do nível médio do mar com a taxa de 

variação do nível do terreno. Para isso, é necessário que ambos os níveis sejam me-

didos em relação a um mesmo Referencial de Nível (RN) confiável e fixo, e.g., o datum 

do IBGE. 

Para ações governamentais é fundamental conhecer a taxa de variação do nível mé-

dio relativo do mar, pois especialmente em regiões sedimentares geologicamente re-

centes, como é o caso das baixadas lagunares e de baías, ocorrem significativas alte-

rações nos níveis dos terrenos marginais ao longo dos anos. Por exemplo, se em de-

terminada região estiver ocorrendo uma subsidência (abaixamento) do terreno na taxa 

de 0,5 cm/ano, a taxa de subida do nível médio relativo do mar na região seria de 1,0 

cm/ano.  

As principais conseqüências da elevação do nível médio relativo do mar são: 

1. Tendência de translação das praias e cordões de dunas em direção a terra.  

2. Onde houver ruas e avenidas na retro-praia haverá diminuição das faixas de 

areia e potencial risco de ataque de ondas diretamente nas benfeitorias públi-

cas, como ilustra o esquema na Figura 127. 

3. Recuo das linhas de orla em regiões de baixadas de lagoas costeiras e baías, 

em função da subida do nível médio relativo da água. Nestes locais, é provável 

que a taxa de elevação do nível médio do mar seja superior à média, visto que 

se trata de regiões sedimentares geologicamente recentes, cujos terrenos ten-

dem a sofrer subsidências. Portanto, potencialmente o problema é mais grave. 

4. Problemas de macro-drenagem em águas interiores, especialmente em zonas 

urbanas situadas em baixadas de baías e lagoas costeiras aumentando a ten-

dência de alagamentos. As águas fluem de cotas mais altas para cotas mais 

baixas e a velocidade do escoamento depende do desnível. Com a subida do 
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nível médio relativo diminuem os desníveis, diminuindo a declividade relativa e 

conseqüentemente a velocidade dos escoamentos.  

5. Aumento da profundidade média de lagoas costeiras e baías. Isso efetivamente 

representa um efeito de rejuvenescimento, em contraposição ao envelhecimen-

to representado pelo assoreamento. 

6. Aumento da intrusão salina em zonas estuarinas levando a causar aumento ou 

diminuição de manguezais, em função da disponibilidade de áreas de expan-

são, e, mais para montante, potencial problema de captação de água salobra 

em locais que hoje captam água doce. 

 

 

Figura 127. Esquema de recuo de linha de costa em decorrência de elevação do nível médio 
do mar. 

 

4.2.2.2 Conseqüências na zona costeira devido ao aumento de extremos 
climáticos 

As conseqüências na zona costeira do Aumento dos Extremos Climáticos são transi-

entes ou cíclicas, pois variam ao longo das estações do ano. Aumento de extremos 

climáticos significa secas mais longas e ocorrências de chuvas de tempestade mais 

intensas e freqüentes. No mar, a maior intensidade de tempestades tenderá a aumen-

tar a altura das ondas e das marés meteorológicas. Tais efeitos se sobrepõem à ele-

vação do nível médio relativo do mar. A Figura 128 mostra evidências claras da ten-

dência de aumento na magnitude das marés meteorológicas. 

Perfil atual

Nível Médio do Mar - Atual

Nível Médio do Mar +50cmPerfil com NMM +50cm

Recuo da linha de costa
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Figura 128. Evidências da tendência 
de aumento da magnitude de 
marés meteorológicas na 
Baía de Guanabara, RJ. Os 
valores indicados 
representam diferenças 
entre níveis de maré 
medidos e níveis de maré 
previstos. Tais diferenças 
são basicamente devido às 
marés meteorológicas. 
(NEVES, S.C., 1992). 

As principais conseqüências na zona costeira em função do aumento dos extremos 

climáticos são:  

1. Com tempestades mais intensas no mar, as ondas ficam mais altas e as marés 

meteorológicas mais elevadas. Portanto, onde houver ruas e avenidas na retro-

praia haverá sérios problemas de erosão e possível destruição de muros, ruas 

e avenidas devido à diminuição das faixas de areia. A Figura 129 mostra os e-

feitos de maré meteorológica no Estado do Rio de Janeiro, ocasionando varia-

ção do nível médio do mar ao longo dos dias. Fica evidente que as magnitudes 

das marés meteorológicas chegam a ser da mesma ordem de grandeza das 

variações usuais de maré. 

2. Mais secas causam diminuição da vazão dos rios, tal efeito associado à subida 

do nível médio relativo do mar, e eventualmente somado a efeitos de marés 

meteorológicas mais altas, tende a aumentar a intrusão salina em regiões es-

tuarinas causando incremento de manguezais e potencial problema de capta-

ção de água salobra em locais que hoje captam água doce.  

3. Freqüentemente marés meteorológicas estão associadas às passagens de 

frentes frias, que por vezes trazem chuvas intensas. Portanto, a soma dos efei-

tos de subida do nível médio relativo do mar com eventos de marés meteoroló-

gicas mais elevadas e chuvas intensas irá ocasionar sérios problemas de ma-

crodrenagem em zonas urbanas situadas em baixadas de baías e lagoas cos-

teiras, com alagamentos e inundações crescentes. 
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Figura 129. Registro de maré meteorológica no Estado do Rio de Janeiro. A linha vermelha 
representa níveis previstos de maré astronômica. A linha azul retrata os níveis reais 
medidos, que englobam os efeitos de maré astronômica e maré meteorológica. As 
linhas pontilhas marcam os níveis médios do mar previstos e medidos ao longo dos 
dias. A maré meteorológica se caracteriza pela variação do nível médio diário, i.e., a 
diferença entre a linha pontilhada azul e a linha pontilhada vermelha. 

 

4.2.2.3 Conseqüências na zona costeira devido a mudanças nas direções de 
propagação das ondas 

As conseqüências na zona costeira devido a mudanças de direções de propagação 

das ondas são persistentes. Embora as direções de propagação mudem ao longo do 

ano, refletindo os ventos típicos de cada estação, as mudanças serão persistentes. As 

principais conseqüências de tais efeitos são: 

1. Tendência de realinhamento de linhas de praia, buscando novos arcos de equi-

líbrio em função das novas direções dominantes de propagação das ondas que 

atingem a praia, como exemplifica a Figura 130. 

2. Por se tratarem de efeitos persistentes, o novo alinhamento de equilíbrio pode-

rá trazer sérios problemas em arcos de praia em zonas urbanas, tais como as 

praias oceânicas do Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio. 

 

As praias são formações sedimentares muito dinâmicas que, continuamente, tendem a 

se realinhar em função do clima de ondas que as atinge. A tendência do alinhamento 

da orla é sempre ficar perpendicular à direção de propagação das ondas dominantes 

vigentes.  

Gráfico cedido pelo Prof. Carlos Eduardo Parente Ribeiro 

Área de Engenharia Costeira - PENO-COPPE/UFRJ 
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Como funciona o realinhamento das praias: Para facilitar o entendimento do meca-

nismo de realinhamento das praias exemplifica-se com o caso da praia do Arpoador-

Ipanema-Leblon que é alinhada com o eixo Leste-Oeste, v. Figura 130. Um observador 

na praia de Ipanema, olhando para o mar, está olhando para Sul. As ondas típicas de 

bom tempo, na sua maior parte vêm do quadrante Sudeste (SE), ou seja, pela esquer-

da do observador. Em contraste, as ondas de tempestade, ou ressacas, vêm predomi-

nantemente pela direita do observador, do quadrante Sudoeste (SW). Entretanto, vale 

lembrar que também ocorrem ondas de bom tempo vindas de SW, bem como ressacas 

vindas de SE. 

Ondas do quadrante Sudeste (SE) transportam areia em direção ao Leblon. Como tal 

clima de ondas é reinante e dominante na Primavera e Verão, a resultante do transpor-

te de sedimentos é para o Leblon. Assim, no fim do Verão, a tendência é o Arpoador 

estar deficitário de areia e o Leblon superavitário. Opostamente, no Outono e Inverno 

há maior ocorrência e dominância de ressacas, que usualmente provêm do quadrante 

Sudoeste (SW), portanto o clima dominante é de ondas de SW. Ondas desta direção 

transportam areia em direção ao Arpoador. Assim, ao final do Inverno, o Arpoador ten-

de a estar superavitário de areia e o Leblon deficitário. 

Em todos os meses ocorrem ondas de ambos os quadrantes. Mas, na Primavera e Ve-

rão, predomina o bom tempo e as ressacas são menos intensas e menos freqüentes. 

Contrariamente, no Outono/Inverno, embora o bom tempo também seja mais freqüente 

que o mau tempo, ocorre muito mais ressacas, e estas são mais intensas, do que na 

Primavera/Verão. Estatisticamente, levantou-se que desde a década de 50, mais de 

70% das ressacas fortes o bastante para ser notícia de jornal ocorreram no Outo-

no/Inverno, sendo cerca de 30% no Outono e de 40% no Inverno. 

Evidentemente, não há um equilíbrio perfeito ano a ano no volume de areia que é 

transportado de um lado para o outro e vice-versa. Há anos nos quais a resultante fa-

vorece o Leblon e há anos em que o Arpoador é favorecido. Entretanto, ao longo de 

períodos mais longos, digamos 5 anos, o equilíbrio prevalece, caso contrário ou o Le-

blon ou o Arpoador não existiria como praia. Mas, vez por outra ocorrem fenômenos 

naturais que causam um forte desequilíbrio. Em anos de El Niño, a circulação atmosfé-

rica alterada muda os ventos e conseqüentemente a direção de propagação das on-

das. Na praia do Arpoador-Ipanema-Leblon, em anos de El Niño, as ressacas entram 

mais de Sul e SE ao invés do mais usual que é de Sul e SW. A conseqüência é o de-

sequilíbrio no balanço do transporte de sedimentos, causando um grande acúmulo no 

Leblon e déficit no Arpoador, como indica a linha pontilhada na Figura 130. 
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Como conseqüência de mudanças climáticas, um efeito similar pode deixar de ser epi-

sódico e tornar-se persistente. Evidentemente, as conseqüências seriam graves.  

 

 

Figura 130. Exemplo de arco de praia em zona urbana – praia do Arpoador-Ipanema-Leblon. 
Destaca-se a típica tendência de realinhamento do litoral devido a mudanças de 
direção de propagação das ondas em anos de El Niño. Efeitos similares podem 
ocorrer como conseqüência de mudanças climáticas. 

As praias, além de serem ótimos locais de lazer em épocas de bom tempo, são as 

melhores estruturas existentes para proteção do litoral. Nada dissipa de modo mais 

eficiente a energia das ondas de uma ressaca do que uma praia. Essa dissipação o-

corre basicamente através de dois mecanismos. O primeiro está na arrebentação das 

ondas causada pelas profundidades decrescentes em direção ao litoral, como ocorre 

defronte a praias. O segundo está na existência de grande quantidade de areia para 

ser transportada pelas correntes e turbulências geradas na zona de arrebentação das 

ondas. Tanto a turbulência na arrebentação quanto o transporte de areia são meca-

nismos extremamente eficientes para dissipação da energia das ondas.  

Entretanto, em zonas urbanas, uma praia que, em condições naturais, havia sido livre 

e dissipativa, se torna restrita e refletiva, se o estoque de areia for limitado e as ondas 

começarem a atingir estruturas na retro-praia. A arrebentação de ondas sobre estrutu-

ras urbanas leva, invariavelmente, a desastres. 

Repare que em zonas urbanas, o efeito de subida do nível médio relativo do mar, efe-

tivamente, reduz o estoque de areia útil entre as estruturas urbanas na retro-praia e 

linha de orla, cf. Figura 127. Em situações de marés meteorológicas a redução do es-

 

Típica tendência de realinhamento do litoral 

devido a mudanças de direção de propagação 

das ondas em anos de El Niño. Efeitos similares 

podem ocorrer como conseqüência de mudanças 

climáticas. 
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toque efetivo é ainda maior. Portanto, fica evidente a sinergia entre os diversos efeitos 

de mudanças climáticas.  

4.2.3 Ações de engenharia para prevenção e remediação 

Discute-se nesta seção, em caráter geral, ações que devem nortear intervenções de 

engenharia para prevenção, mitigação e remediação das conseqüências dos efeitos 

das mudanças climáticas em zonas costeiras. Basicamente dois grupos de interven-

ções são primordiais: 

1. Ações em praias oceânicas de zonas costeiras urbanizadas, para prevenir e 

mitigar conseqüências futuras e até mesmo remediar situações atuais. O que 

se quer evitar são os problemas de erosão de praias, diminuição do estoque de 

areia e risco de sérios danos a benfeitorias urbanas como calçadas, avenidas, 

ruas e moradias. 

2. Ações em áreas marginais de baixadas de baías e sistemas lagunares, de mo-

do a prevenir e mitigar conseqüências futuras e até mesmo remediar situações 

atuais, relacionadas à crescente probabilidade de aumento de freqüência e 

magnitude de alagamentos e inundações. 

 

4.2.3.1 Ações preventivas em praias oceânicas de zonas costeiras 
urbanizadas 

Nas praias oceânicas em áreas urbanas ou com estruturas na retro-praia, sempre que 

possível, a melhor solução é aumentar o estoque de areia, ou no jargão técnico, de 

engordamento de praia. O esquema da Figura 131 ilustra o resultado esperado com o 

aumento de estoque. Na figura sugere-se um aumento da largura da praia, afastando 

a linha de costa das estruturas urbanas e a criação de um campo de dunas como re-

serva estratégica. 

O custo de tal tipo de intervenção é muito baixo em face aos benefícios. Os principais 

benefícios são o de manter e até melhorar as condições de turístico e laser, além de 

prover o estoque de areia necessário para evitar os transtornos que decorreriam das 

mudanças climáticas. Se nada for feito, as conseqüências de elevação do NMM, em 

sinergia com ressacas e marés meteorológicas mais intensas, inexoravelmente acarre-

tará em episódios de destruição de calçadas e avenidas de forma crescente, chegan-

do a inviabilizar áreas residenciais defronte a praias. 

Em praias ainda com urbanização leve, será provavelmente mais econômico retroce-

der as benfeitorias públicas como estradas, do que engordar as praias. 
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Figura 131. O perfil azul indica uma possível intervenção de aumento de estoque de areia em 
uma praia oceânica em zona costeira urbanizada.  

Em zonas costeiras que vierem a ser urbanizadas no futuro, é imperativo respeitar 

uma maior distância em relação à linha de orla e, em nenhuma hipótese, ocupar ou 

aprisionar a primeira linha de dunas sob avenidas ou calçadas. Basicamente, este é o 

erro em quase todas as cidades costeiras. Veja por exemplo o que ocorre nas praias 

do município do Rio de Janeiro, onde avenidas e calçadas estão construídas sobre o 

primeiro cordão de dunas, efetivamente retirando a areia das dunas do estoque estra-

tégico para proteção da praia e do litoral. Na imagem da Figura 130 tal efeito é especi-

almente notável nas regiões do Arpoador e do Leblon. 

Em locais onde as praias são muito extensas, e.g. praia da Barra da Tijuca no Rio de 

Janeiro, pode ser necessário segmentar a praia criando enseadas para viabilizar a 

estabilidade do engordamento de praia, como exemplifica a Figura 132.  

Finalmente, vale ressaltar que obras de aumento de estoque de areia, i.e., engorda-

mento de praia, podem ter validade de décadas, vide Copacabana. Porém há casos 

em que intervenções de reposição de areia são necessárias, em geral, não mais que 

uma vez por década. 
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Figura 132. Possível solução para possibilitar o aumento do estoque de areia em praias 
urbanas muito extensas. No exemplo a praia da barra da Tijuca no Recreio foi 
segmentada por guia-correntes ligando a Lagoa de Marapendi ao mar. Além de 
viabilizar o engordamento indicado, criou-se uma condição para melhoria da 
qualidade das águas na Lagoa. No caso, outra abertura mais a leste seria necessária, 
para criar outra enseada. 

 

4.2.3.2 Ações preventivas em baixadas de baías e sistemas lagunares 

De longe, as intervenções em áreas marginais urbanizadas em baixadas de baías e 

sistemas lagunares são as mais complexas sob o ponto de vista social e político, por 

envolverem a realocação de pessoas e rearranjo de zonas de cidades. Tais ações 

efetivamente irão demandar planos diretores municipais a serem seguidos por déca-

das. É muito provável que haja necessidade de uma ação coordenadora e fomentado-

ra do Estado para viabilizar as intervenções. 

Em regiões marginais urbanizadas em baixadas de lagoas costeiras e baías, sempre 

que possível, deve-se iniciar o processo de transferência das pessoas para outras 

áreas e o desfazimento da urbanização nas áreas mais vulneráveis a alagamentos, ou 

que passarão a ter crescentes problemas de inundação.  

Com o desfazimento da urbanização, as áreas desocupadas devem ser rapidamente 

transformadas em parques ou áreas de recreação para uso da população. Tais passa-

riam a funcionar como zonas estratégicas de amortecimento e acumulação de água, 

potenciais piscinões naturais, mitigando efeitos em áreas vizinhas. Isto é, terão uso 

como parque e área de lazer em condições de bom tempo, mas áreas serão eventu-

almente alagadas e inundadas em situações de marés altas e chuvaradas. A drena-

gem urbana das áreas vizinhas aproveitará tais áreas para despejo de suas águas em 

situações de necessidade.  
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Em regiões propensas a alagamentos crescentes nos quais seja muito difícil a transfe-

rência da população e o desfazimento da urbanização, há que se projetar sistemas de 

diques e comportas. Entretanto, dado o alto custo e as dificuldades operacionais de 

tais sistemas, devem ser restringidos a casos excepcionais. 

Muitas das regiões mais vulneráveis a alagamentos e inundações são conhecidas pe-

las prefeituras locais. Entretanto, a demarcação precisa de tais regiões demanda le-

vantamentos topográficos com altimetria detalhada, pelo menos entre as cotas do 

NMM e a cota +2,5m. Nesta faixa de cotas, as linhas de nível devem ser definidas no 

mínimo a cada 0,5m.  

Considerando que a maioria das áreas propensas a inundações e alagamentos é ocu-

pada por população de baixa renda, com urbanização muito precária, esta pode ser 

uma oportunidade para solucionar dois problemas. Primeiro, resgatar a dignidade des-

ta população com projetos de urbanização e moradia adequados, melhorando a quali-

dade de vida no município. Segundo, criando condições estratégicas para desenvolvi-

mento do município e enfrentamento dos desafios a serem postos pelas mudanças 

climáticas. 

No que concerne a potencial problema de captação de água salobra, decorrente da 

maior intrusão salina devido à subida persistente do NMM, e ainda mais em eventos 

transientes, porém sinérgicos, de maré meteorológica, deve-se prever a realocação 

dos pontos de captação. Evidentemente, devem mudar para montante, os pontos de 

captação que passarem a captar água salobra. 

O dimensionamento de tais intervenções demandará conhecimento de topo-hidrografia 

de baías, sistemas lagunares e trechos estuarinos de rios afluentes. A Figura 133 e-

xemplifica um tipo de informações que se pode obter com modelagem computacional 

para auxílio a projetos de engenharia e planejamento urbano de cidades em baixadas. 

Para utilização de modelos é imprescindível dispor-se de dados atualizados de batime-

tria e contornos de margens. A carência de tais dados em sistemas lagunares e rios de 

baixada é muito grande. 

O exemplo apresentado na Figura 133 mostra que efeitos da subida do NMM não são 

lineares no interior dos corpos de água. Gráficos de nível de maré similares aos apre-

sentados podem ser feitos prontamente para outros pontos da Baía e ao longo dos 

rios afluentes. Repare que na previsão feita para 2100, considerou-se a ocorrência de 

assoreamento na Baía de Guanabara. A consideração feita quanto ao modo de asso-
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reamento foi expedita, objetivando meramente exemplificar um dos estudos que po-

dem ser feitos através de modelagem computacional. 

O que se apresenta como exemplo na Figura 133, pode ser efetivado para outras baí-

as, sistemas lagunares e estuários do Estado, permitindo se avaliar potenciais níveis 

de inundação em diferentes cenários. Dada a complexidade de tal empreitada e as 

especificidades de cada corpo de água, tal tarefa excede em muito o escopo deste 

relatório. De modo a se viabilizar tais estudos, será necessários desenvolver um pro-

grama de trabalho com objetivos bem definidos, incorporando campanhas de levanta-

mento de dados. 

4.2.3.3 Considerações finais sobre respostas de engenharia 

De acordo com os resultados do Grupo III do IPCC (e.g. IPCC, 1994; IOC/UNESCO, 

1999), as possíveis respostas às mudanças climáticas na zona costeira dividem-se em 

três categorias: proteção, acomodação e recuo. No caso de zonas fortemente urbani-

zadas ou com utilização industrial bem definida (por exemplo, portos), justificam-se as 

soluções de engenharia de maior vulto. Em regiões medianamente ocupadas, existe 

em geral possibilidade de se acomodar novos usos (por exemplo, transformar áreas 

vulneráveis em parques ou criar ambientes para aqüicultura), mas principalmente é 

possível planejar com antecipação usos futuros do espaço costeiro através de projetos 

de zoneamento. Finalmente, existem situações onde não há nada a fazer ou que os 

custos de realocação de casas e benfeitorias sejam econômica e ambientalmente 

mais recomendáveis, inclusive em benefício da segurança da população. 

No Estado do Rio de Janeiro, encontram-se atualmente em curso essas três categori-

as de resposta, ou podem ser citados exemplos no passado que ilustram a proteção 

(e.g. praia de Copacabana), a acomodação (e.g. criação de reservas ou parques cos-

teiros) e o recuo (e.g. pontal de Atafona). No próximo capítulo, alguns exemplos de 

obras serão discutidos em maior detalhe. No entanto, é preciso fazer uma projeção 

daquilo que será a Zona Costeira Fluminense, Mar Territorial Adjacente e Zona Eco-

nômica Exclusiva.  

A ocupação urbana vem se expandindo de modo contínuo, numa faixa que se estende 

desde Macaé até Mangaratiba. Pode-se antecipar, até 2100, a formação de uma me-

gacidade (IOC/UNESCO, 1999), com problemas relacionados aos usos de recursos 

hídricos e minerais, à poluição atmosférica, à manutenção de ecossistemas costeiros 

e à proteção das benfeitorias urbanas ou instalações industriais. Esta é a megacidade 
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que enfrentará os possíveis efeitos das mudanças climáticas, demandando o encami-

nhamento de soluções técnicas e políticas. 

Ao contrário de muitos países que já enfrentam situações críticas relacionadas ao ní-

vel do mar e a vulnerabilidade a fenômenos climáticos, o Estado do Rio de Janeiro 

situa-se em condição relativamente confortável. Acredita-se que as mudanças que 

ocorrerão nos próximos 30 anos sejam decisivas para a prospecção até 2100. Portan-

to há tempo para se instalar um programa sério de monitoramento ambiental, que ga-

ranta a escolha adequada e o projeto bem fundamentado das soluções de engenharia 

a serem adotadas no futuro. De acordo com o estudo elaborado para o U.S. Federal 

Emergency Management Agency (HOWARD, 2005), uma lista de dez quesitos foi ela-

borada para orientação das agências de seguro quanto à proteção contra inundações 

costeiras. Esta lista de ações poderia seguramente ser adotada pelo Estado do Rio de 

Janeiro quanto à mitigação das vulnerabilidades em face de mudanças climáticas. Os 

itens considerados são os seguintes: 

1. Determinação do nível médio do mar e de ambientes costeiros. 

2. Procedimentos de projeto e de avaliação das estruturas costeiras. 

3. Cálculo acurado das transformações sofridas pelas ondas por efeito batimétri-

co. 

4. Avaliação da erosão induzida por marés meteorológicas. 

5. Cálculo do espraiamento das ondas (alcance das ondas em situação de ressa-

ca). 

6. Cálculo do efeito dinâmico das ondas sobre o nível médio do mar. 

7. Cálculo do galgamento das ondas em estruturas costeiras. 

8. Avaliação permanente das alturas das ondas. 

9. Mapeamento das zonas de risco ao longo da costa. 

10. Mapeamento das dunas frontais. 
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Figura 133. Estimativa de efeitos da subida do nível médio do mar nas marés na Baía de 
Guanabara. O gráfico acima mostra previsões de variação dos níveis de maré na 
região da foz do Rio Iguaçú. Os mapas mostram estimativas de mudanças de 
batimetria decorrentes de assoreamentos prováveis. Em ambos as batimetrias são 
referidas ao NMM de 2001. Nota-se que devido a efeitos dinâmicos, a variação 
efetiva nos níveis de maré no fundo da baía pode ser até 10% superior à variação do 
nível médio do mar. 
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4.3 Sobre intervenções em diferentes compartimentos costeiros 

Esta seção apresenta uma visão geral do litoral do Estado do Rio de Janeiro, abor-

dando aspectos relativos às obras de engenharia e sua vulnerabilidade às mudanças 

climáticas. Neste contexto, são considerados os seguintes possíveis efeitos: a eleva-

ção termo-estérica e eustática do nível do mar, as oscilações induzidas por efeitos 

meteorológicos, as mudanças do clima de ondas, as variações climáticas sobre o re-

gime de brisas induzidas por padrões de temperatura da superfície do mar e os efeitos 

das mudanças hidrológicas sobre os estuários. 

Neste capítulo, de forma a facilitar a leitura, algumas figuras previamente apresenta-

das no capítulo 4.1.1, em outro contexto, são repetidas. 

4.3.1 Compartimentos morfológicos da zona costeira 

No capítulo 4 foi apresentada uma caracterização morfológica geral da zona costeira 

fluminense, com base nos estudos de VALENTINI & NEVES, 1993; MUEHE & VA-

LENTINI, 1998 e MUEHE. 2006. A visão macroscópica que foi apresentada, conside-

rava a morfologia do litoral e as áreas de influência costeira das principais bacias hi-

drográficas, estabelecendo-se nove compartimentos, correspondendo, em grande par-

te, aos limites costeiros das unidades hidrográficas adotadas pela Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, apresentado na Figura 98. A mesma comparti-

mentação será respeitada, apresentando agora as intervenções de engenharia que 

foram aí construídas.  

Com isso divide-se o litoral num trecho oriental (ou Litoral Norte) e num outro trecho 

denominado Litoral Sul. 

O trecho oriental, ou Litoral Norte, corresponde à Bacia de Campos e compreende os 

seguintes compartimentos: (1) entre a foz do rio Itabapoana e o rio Paraíba do Sul, (2) 

a planície costeira entre a foz do rio Paraíba do Sul e o rio Macaé, incluindo o Cabo de 

São Tomé, onde a costa muda sua orientação geral, (3) o embaíamento do rio São 

João que se estende de Macaé até Búzios, e (4) o embaíamento de cabo Frio entre 

Búzios e a Ilha de Cabo Frio. O primeiro compartimento até o cabo de São Tomé, a 

costa é orientada na direção Norte-Sul. A partir daí até o cabo Frio, a costa está ali-

nhada na direção Nordeste-Sudoeste. Como visto anteriormente, ao Norte do cabo de 

São Tomé o transporte litorâneo de sedimentos é direcionado para Sul, enquanto que 

no compartimento ao Sul do Cabo, o transporte é direcionado para Norte, o que torna 

o cabo de São Tomé um local de grande deposição sedimentos. As principais inter-
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venções neste segmento podem ser divididas em três instantes de tempo: o sanea-

mento da baixada campista e as obras contra inundações (década de 1950), a implan-

tação da indústria do petróleo em Macaé (década de 1970) e a expansão urbana (a 

partir da década de 1990). Para o futuro, as obras do Porto do Açu representam a 

principal intervenção na região do Cabo de São Tomé. 

 

 

Figura 134: Unidades hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro (Fonte: SERLA 1995). 

 

A Ilha de Cabo Frio é um marco no litoral do Estado. A partir daí até a Ponta Trindade 

(limite dom São Paulo) o litoral assume a orientação geral Leste-Oeste estando por-

tanto sujeita a um clima de ondas distinto daquele que vigora no trecho Norte-oriental. 

Nesse segmento, aqui denominado Litoral Sul, salientam-se os seguintes comparti-

mentos: (5) Região dos Lagos – entre Arraial do Cabo e Niterói, (6) Baía de Guanaba-

ra que compreende todos os municípios da baixada, (7) Jacarepaguá que se estende 

de Ipanema à Pedra de Guaratiba, (8) Baía de Sepetiba, compreendendo a Ilha da 

Marambaia e orla da baía de Sepetiba; (9) Ilha Grande que compreende orlas e ilhas 

desde a Ilha da Marambaia até a Ponta Trindade. 

Legenda
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4.3.1.1  Compartimento entre os rios Itabapoana e Paraíba do Sul 

Dentro deste compartimento, localizava-se a exploração de areias monazíticas pela 

Nuclemon até o final da década de 1980. Isto fragilizou os cordões litorâneos na região 

de Ponta Buena até a foz do rio Itabapoana, tornando a área mais vulnerável em caso 

de inundações devidas a ressacas ou elevações do nível do mar. 

 

Na embocadura do rio Paraíba do Sul situam-se a localidade de Gargaú, na emboca-

dura Norte, a Ilha da Convivência e o Pontal de Atafona na embocadura Sul, submeti-

do a forte processo de erosão desde a década de 1980. Na década de 1950, dentro do 

contexto das obras de saneamento da Baixada Campista projetadas pelo Eng. Satur-

nino de Britto, foram construídos diques ao longo das margens, desde a cidade de 

Campos até a embocadura do rio, canais de drenagem na margem direita que ligavam 

o rio à lagoa Feia, espigões nas proximidades de São João da Barra e guia-correntes 

cuja cota de coroamento ficavam na cota de preamar média. A partir da década de 

1950, o Pontal de Atafona, na margem Sul da embocadura, começou a crescer, coin-

cidentemente com a permanência de vazões mais baixas nos períodos de estiagem. A 

partir da década de 1960, intensificou-se a urbanização dessa área, apesar de ser 

local morfologicamente instável. A partir da década de 1980, por imposição da agência 

ambiental fluminense, estabelece-se uma vazão mínima a jusante da captação para o 

sistema Lages-Guandu, o que garante maiores vazões fluviais em Campos, na época 

de estiagem. A expansão urbana do Norte Fluminense também dá origem a intensa 

mineração de areia no rio Paraíba do Sul. Inicia-se então um processo erosivo que 

vem se desenvolvendo até hoje, com erosão de mais de 200 m de largura praia. 
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dezembro de 1989 

 

dezembro de 1990 

 

junho de 1991 

Figura 135: Planície costeira em Barra de Itabapoana: exploração de areia. Ao fundo situa-se a 
Ponta do Retiro (Foto: C.F. Neves). 

 

 

Figura 136.. Vista do pontal de Atafona, na margem direita do delta do rio Paraíba do Sul. É 
visível o grave problema de erosão costeira na localidade. 

 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 269/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 

4.3.1.2 Planície Costeira entre a foz do rio Paraíba do Sul e o rio Macaé 

A planície costeira em torno do rio Paraíba do Sul é constituída por uma seqüência de 

cordões litorâneos, que vão sendo gradualmente anexados à costa, deixando visíveis 

relíquias de lagoas e canais intermediários; destaca-se nesta região a localidade da 

Lagoa do Açu. Estes canais, onde se acumulam águas pluviais, são usados para lan-

çamento de esgotos das muitas casas que vêm sendo construídas na região. Na épo-

ca de chuvas mais fortes, ou quando o nível desses canais se eleva demasiadamente, 

os moradores abrem uma embocadura artificial. 

O Cabo de São Tomé, Figura 137, é uma formação arenosa que se apresenta como 

uma suave curvatura da linha de costa e é prolongado por um extenso banco de areia 

submerso, que promove amortecimento parcial das ondas de quadrante Sul (ondas de 

tempestade) para o trecho mais ao Norte. Isto motivou a instalação de um porto na 

região, que é sujeita a intensa acumulação de areias, resultante dos processos litorâ-

neos tanto das ondas de Nordeste, quanto das ondas de quadrante Sul.  
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Figura 137: Detalhes do litoral oriental do Estado do Rio de Janeiro. Contorno da linha de costa 
e indicação das localidades. Linha batimétrica de 10m salientando o banco submarino 
ao largo do Cabo de São Tomé. Sentido do transporte litorâneo segundo CASSAR & 

NEVES (1993). Figura reproduzida de BASTOS (1997). 

 

Dos efeitos considerados de mudanças climáticas, a região seria vulnerável às oscila-

ções de nível médio do mar (maré meteorológica), que provocaria inundações das 

lagoas e canais entre cordões, e a possíveis mudanças de orientação do regime de 

ondas, em conseqüência do posicionamento relativo entre o Anticiclone do Atlântico 

Sul e os ciclones que se propagam de sul para Norte ou a passagem de frentes frias. 

Não existem informações suficientemente longas sobre a maré nesta região, não exis-

tem levantamentos geodésicos que permitam monitorar a evolução da linha de costa. 

As praias deste trecho possuem granulometria muito grossa (entre 0,60 a 0,80mm) e, 

por este motivo, os recuos da linha de praia seriam comparativamente menores do 

que em outras praias fluminenses que possuam areias mais finas.  
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Problemas erosivos significativos têm ocorrido na praia de Atafona (vide Figura 136), 

junto à foz do rio Paraíba do Sul. BASTOS (1997), comparando fotos aéreas de 1976 

com a posição da linha de costa levantada por meio de GPS em 1996, determinou 

uma taxa de retrogradação de 7,5 m/ano. As razões desta erosão localizada não estão 

totalmente esclarecidas, mas a redução das descargas fluviais líquidas e sólidas, prin-

cipalmente após à derivação das águas para o sistema Lajes-Guandu na Barragem de 

Santa Cecília localizada 382km a montante da desembocadura, alterou a interação 

entre o rio e o oceano modificando a direção e intensidade dos processos atuantes 

sobre a linha de praia (COSTA & NEVES 1993; COSTA 1994).  

As estimativas de transporte litorâneo de sedimentos (vide Tabela 25) efetuadas por 

GUSMÃO (1990) e CASSAR & NEVES (1993), basearam-se em estatísticas de ondas 

do Atlas Global Wave Statistics e devem ser consideradas com extrema cautela. En-

quanto não forem utilizadas informações pretéritas de altura, período e direção de on-

das na própria região da Bacia de Campos, qualquer obra que venha a interferir com 

os processos hidrodinâmicos e sedimentológicos costeiros deve ser considerada com 

muita cautela, exigindo estudos detalhados e criteriosos, inclusive em modelos físicos 

reduzidos. Tal região será bastante sensível a mudanças do clima de ondas, que alte-

re o balanço entre o transporte oriundo de Norte (vagas de Nordeste) e o oriundo de 

Sul (ondulações de quadrante Sul). 

 

Tabela 28: Estimativa do transporte de sedimentos devido às ondas ao longo da linha de costa. 
Valores médios expressos em m

3
/dia. (Fonte: CASAR & NEVES, 1993). 

Localidade 
Anual 

m
3
/dia 

Outono 

m
3
/dia 

Inverno 

m
3
/dia 

Primavera 

m
3
/dia 

Verão 

m
3
/dia 

Itabapoana +6.700 +4.200 +7.100 +6.400 +9.300 

Guaxindiba +9.400 +6.900 +8.300 +13.500 +0.100 

Gargaú -3.000 -2.600 -2.600 -1.300 +0.100 

Atafona +4.400 +2.900 +2.900 +4.200 +5.000 

Grussaí +3.300 +1.900 +1.900 +3.300 +4.400 

B do Açu -0.500 -1.200 -1.200 nulo +0.400 

B Furado -2.900 -4.400 -4.400 -6.000 +0.400 
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A seqüência de fotos mostrada na Figura 103 também ilustra a situação que se depara 

quando o transporte longitudinal é interrompido por ação antrópica sem que o balanço 

sedimentológico seja respeitado. No caso da Barra do Furado, como o transporte resi-

dual de sedimentos se dá de sul para norte, a construção dos guias-correntes deveria 

ter sido complementada por um sistema de transpasse de sedimentos no sentido de 

prover sedimentos para a costa de sotamar (no caso o trecho ao norte da estrutura) 

evitando com isso a erosão que aí se instalou e alterou as feições originais da linha de 

costa. O processo chegou a ponto de inviabilizar o uso primordial das benfeitorias rea-

lizadas que consistia numa via segura de navegação para o interior do canal das Fle-

chas (VALENTINI & MUEHE, 2000). 

A cerca de 10 km ao sul da Barra do Furado, localiza-se um dos pontos de chegada 

de dutos de gás e petróleo da Bacia de Campos. Foram construídos dois espigões 

para retenção de um engordamento artificial de um curto trecho de praia, como forma 

de garantir o enterramento dos dutos em qualquer condição de ondas. No caso de 

elevações temporárias do nível do mar, ou de ressacas, haveria naturalmente um re-

cuo da linha de costa e um ajustamento do perfil de praia. Como a praia na região a-

presenta granulometria muito grossa, tal acomodação de perfil seria reduzida e, cer-

tamente, a obra efetuada constitui uma importante garantia de segurança às instala-

ções. O mesmo tipo de obra, no entanto, não existe na região de Cabiúnas, onde tam-

bém existem dutos que atravessam a faixa dinâmica da praia e onde a granulometria é 

mais fina (conseqüentemente os ajustes morfológicos seriam maiores). A verificação 

das cotas de enterramento desses dutos deveria ser efetuada, bem como estimados 

os perfis de equilíbrio das praias para diferentes projeções de clima de ondas. 

Ao sul da Barra do Furado (canal das Flechas) até a foz do rio São João, a costa a-

presenta uma série de lagunas (Quissamã, Carapebus, Cabiúnas, Imboacica, etc.), 

separadas do mar por cordões arenosos que são rompidos, natural ou artificialmente, 

quando o nível das lagunas se eleva demasiadamente. Tais ambientes são vulnerá-

veis a variações do nível médio do mar e a mudanças do regime pluvial. Neste caso, 

será preciso considerar alguns cenários de eventos combinados: chuvas (mais ou me-

nos intensas) e nível médio do mar (estável ou mais elevado). De qualquer forma, é 

indispensável que sejam iniciados o monitoramento da qualidade e do nível da água 

dessas lagoas, tendo em vista que se trata ou de área de proteção ambiental ou de 

área urbanizada de alto valor. 
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No trecho costeiro do município de Macaé, merecem destaque a urbanização intensa 

do trecho Norte da embocadura e pontal do rio Macaé, o porto de Imbetiba e a lagoa 

de Imboacica.  

 

  

  

  

Figura 138: Seqüência de fotos ilustrando a evolução do litoral em torno da Barra do Furado. 
Da direita para a esquerda e de cima para baixo: Durante as obras de construção dos 
guias-correntes, seqüência de fotos ao longo do tempo mostrando a evolução da 
linha de costa após a implanta;cão da estrutura. 
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Logo ao Norte do rio Macaé, as casas hoje em dia já estão vulneráveis, mais pela 

construção indevida avançando na faixa dinâmica da praia, do que pelos efeitos pre-

sumíveis de uma elevação do nível do mar. A falta de ação municipal e de critérios 

objetivos de gerenciamento costeiro que levassem em conta aspectos de engenharia e 

de morfodinâmica de praias, criaram uma situação crítica, que tenderá a se agravar no 

futuro por ocasião de marés meteorológicas e ressacas. O próprio estuário do rio Ma-

caé sofrerá efeitos decorrentes de intrusão salina, de mudanças no prisma de maré e 

de mudanças nos regimes pluviais (afogamento de regiões de manguezais, captação 

de água salgada em trechos mais a montante do rio, mudanças de qualidade da água 

devido a lançamentos de detritos no rio etc.). Alguns trechos do cais de pescadores da 

cidade de Macaé foram destruídos desde o final da década de 1980 por ação das on-

das, após a erosão do pontal do Macaé que protegia este trecho de costa. Tal situação 

tenderá a agravar-se. De acordo com notícias veiculadas na imprensa a respeito da 

ressaca em agosto de 2007, 

A prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, avalia os estragos provocados pela 

ressaca. Alguns moradores ficaram desalojados por causa do avanço do mar. Na 

Região dos Lagos, ondas com dois metros de altura causaram prejuízo na orla. 

Em Saquarema, na Região dos Lagos, a ressaca atingiu os quiosques no bairro 

de Itaúna. Segundo os moradores, havia oito anos o mar não ficava tão agitado. 

Os comerciantes improvisaram uma barragem, mas ela não resistiu. Eles estão 

sem trabalhar desde domingo (29). Toda a área foi interditada pela Defesa Civil e 

pelo Corpo de Bombeiros. Em Macaé, a ressaca atingiu três bairros. Em um deles, 

o mar avançou sobre as casas e duas delas foram interditadas porque correm o 

risco de desabar. Cerca de 20 moradores foram levados pela prefeitura para uma 

pousada. Outras 28 pessoas estão desabrigadas por morar em áreas de risco e 

estão na casa de parentes. No bairro Campista, o mar derrubou o calçadão. A pre-

feitura botou barreiras de proteção e isolou o local. (G1/1/08/07) 
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Figura 139: Barra do rio Macaé e dstruição de casas após ressaca em agosto de 2007. 

 

No porto de Imbetiba, caberá a Petrobras verificar a estabilidade e as cotas das obras 

de proteção e de atracação. Caberia fazer projeções no caso de elevações temporá-

rias de nível do mar, resultante de efeitos combinados de maré meteorológica, maré 

astronômica de sizígia, ondas e elevação de longo prazo do nível do mar. 

A lagoa de Imboacica possui uma embocadura instável, sendo artificialmente aberta 

quando o nível d’água se eleva, afetando as casas construídas (demasiadamente) 

junto às margens. No caso de elevação do nível do mar, tais inundações se manifesta-

rão mais freqüentes, mesmo que não haja uma comunicação direta com o mar, pois a 

restinga é suficientemente estreita para permitir a percolação da água do mar através 

do cordão arenoso. 

4.3.1.3 Embaíamento do rio São João 

Ao sul do rio Macaé até o cabo Búzios tem-se o embaiamento do rio São João (vide 

Figura 140) que recebe as contribuições dos rios Macaé, das Ostras, São João e Una. 

Destes, o Macaé e o São João são os únicos de alguma expressão. As praias mais 
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expressivas são as de Campista e Cavaleiros, e Mar do Norte, inserida entre dois 

promontórios rochosos, já no Município de Rio das Ostras.  

A cidade de Rio das Ostras efetuou vários melhoramentos de sua orla. Mais uma vez 

verificou-se a construção demasiadamente avançada em direção ao mar, impedindo a 

acomodação natural do perfil de praias em situações de nível médio do mar mais ele-

vado. Em alguns trecho já se observa a ação de ondas sobre os muros de contenção 

do aterro da praia. Em junho de 2006, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Mu-

nicipal de Rio das Ostras anunciava: 

“A Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Rio das 

Ostras está desmontando, por medida de segurança, o deck da orla da Praia da 

Tartaruga, que será recolocado, tão logo o problema da erosão no local seja sa-

nado. O motivo da retirada do deck foi a forte ressaca no mar, ocorrida no o último 

final de semana, que causou a queda do muro na parte de trás da Pousada da 

Tartaruga e danificou a área de lazer da pousada, além de provocar a queda de 

uma passarela e um píer na Praia da Tartaruga”. 

http://www.riodasostras.net/content/view/395/2/  

 

No rio São João é feita a transposição de águas na barragem de Juturnaíba, para a-

bastecimento dos municípios de Saquarema, Araruama, Cabo Frio e Arraial do Cabo. 

Isto diminui a vazão de água doce no estuário, bem como a vazão sólida. A questão 

das mudanças de características hidrológicas torna-se essencial para o desenvolvi-

mento sustentado da região. Em especial, no caso de elevação do nível do mar, isto 

pode permitir maior intrusão salina no estuário e prejudicar a captação de água doce 

que é feita na região. 

 

http://www.riodasostras.net/content/view/395/2/
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Figura 140: Compartimento Macaé ao cabo 
Búzios 

5
.  

Figura 141: Compartimento cabo Búzios ao 
cabo Frio. 

 

4.3.1.4 Embaíamento de Cabo Frio 

Ao sul do rio São João e do rio Una, encontra-se uma região de costa lamosa, à som-

bra das ondas de tempestade vindas de quadrante Sul pelos promontórios de Arma-

ção de Búzios. A urbanização das cidades de Búzios e de Cabo Frio, os projetos de 

fixação da orla ou os critérios adotados na construção de avenidas litorâneas, tornam 

estas cidades aparentemente menos vulneráveis à elevação (temporária ou perma-

nente) do nível médio do mar. É preciso, no entanto, monitorar mudanças no padrão 

de incidência das ondas, pois as inúmeras praias de enseada deste trecho de costa 

certamente sofreriam mudanças de alinhamento em planta. As formações de dunas, 

alinhadas com o vento predominante de Nordeste (vide Figura 106), sofreriam os efei-

tos de redirecionamento dos ventos, bem como a circulação das lagunas. Existem 

                                                

5
 Observar as manchas em azul claro indicando transporte de material em suspensão em dire-

ção ao sul. 
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ainda obras de marinas que devem ser cuidadosamente estudadas em função de vul-

nerabilidade às ondas. 

 

Figura 142: Urbanização da oral em Búzios. Observar a estreita faixa de areia e o muro 
vertical, que propicia a reflexão das ondas. 

Na enseada dos Anjos localiza-se o porto do Forno, originalmente construído para 

receber sal para a Cia. Nacional de Álcalis. Para fornecer condições de abrigo contra 

as ondas, um molhe foi construído de um lado da enseada (Norte), provocando um 

realinhamento da praia: no lado Sul, houve o recuo da praia, destruindo um píer e afe-

tando as instalações do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. Os se-

dimentos desta porção da praia foram transferidos para a região abrigada (Norte), afe-

tando o porto de pescadores que se formou no abrigo do molhe. Este exemplo é inte-

ressante de ser citado pois ele ilustra, de maneira quase didática, a resposta de uma 

praia a mudanças de direção das ondas: tudo se passou como se as ondas, por efeito 

de difração pelo molhe, se tornassem oblíquas à praia, provocando um transporte de 

sedimentos direcionado da parte com maior agitação (Sul) para a parte mais abrigada 

(Norte). 

Quanto à estrutura do molhe em si, não há registro de manutenção ao longo dos anos 

e caberia identificar as características de dimensionamento a fim de verificar a vulne-

rabilidade da estrutura a mudanças no regime de ondas. 
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4.3.1.5 Região dos Lagos 

Do Cabo Frio até a Ilha de Marambaia, a costa assume a direção Leste-Oeste e carac-

teriza-se por cordões duplos de restinga, o mais recuado a cerca de 7m acima do nível 

do mar e o mais frontal ao mar com cerca de 5m acima do nível do mar. Há uma série 

de lagunas costeiras (Araruama, Saquarema, Jaconé, sistema Maricá, Itaipu, Pirati-

ninga, Rodrigo de Freitas, Jacarepaguá, Marapendi). Neste trecho de costa localizam-

se duas macro-regiões importantes do Estado: a Região dos Lagos e a Região Metro-

politana do Rio de Janeiro, no entorno da baía de Guanabara. Neste trecho situam-se 

as principais obras de engenharia e de aproveitamentos econômicos que seriam im-

pactados pelas mudanças climáticas. 

A Região dos Lagos recebe esse nome devido à presença de um expressivo conjunto 

de lagunas desde Cabo Frio em direção a oeste até Niterói, como Araruama, Pernam-

buca, Vermelha, Jacarepiá, Saquarema, Jaconé, Maricá, Barra, Guaratiba, Padre e 

Guarapina, Itaipu e Piratininga. Dessas, apenas Araruama possui conexão permanen-

te, natural com o mar através do canal de Itajuru.  

A embocadura de Saquarema manteve-se aberta naturalmente até a década de 1960 

e posteriormente, devido às obstruções por pontes e aterros, tornou-se instável e, na 

década de 1990, foi fixada por um guia-corrente e teve seu canal dragado (Figura 

143).  

Em Ponta Negra, um canal escavado em rocha, mantém o acesso ao mar do sistema 

Maricá-Padre-Guarapina; no entanto os canais de ligação entre essas lagoas já estão 

fortemente comprometidos. Em Barra de Maricá, a população local eventualmente 

abre artificialmente a conexão entre a lagoa e o mar, como forma de promover o esco-

amento da lagoa para o mar, provocando o rebaixamento do nível d’água no interior 

da lagoa e com um benefício adicional de aumentar a produção de peixes e camarões. 

Em Itaipu foi aberto um canal artificial na década de 1970, por conta de um empreen-

dimento imobiliário que previa a construção de marina no interior da laguna (vide Figu-

ra 144); ainda hoje mantém-se aberto o canal de acesso, o empreendimento foi aban-

donado e, após a abertura de um canal de ligação entre as lagunas de Itaipu e de Pi-

ratininga, o nível desta última reduziu-se e o canal de ligação com o mar foi fechado. 
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Figura 143: Embocadura da lagoa de Saquarema: guia-corrente na praia de Itaúna, vista para 
Oeste da praia de Saquarema e obras no canal. (Foto: C.F. Neves, 2007). 

 

 

Figura 144: Embocadura artificial da laguna de Itaipu. (Foto: C.F. Neves, 2007). 
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Estes sistemas lagunares são vulneráveis a variações do nível do mar, pois as oscila-

ções de maré meteorológica, cuja escala de tempo é da ordem de 5 dias, reflete-se no 

interior das lagunas, embora a maré astronômica aí seja fortemente amortecida ou 

desprezível. Em conseqüência da maciça ocupação das margens das lagoas, as ele-

vações do nível do mar (e das lagoas) se refletirão sobre as casas aí localizadas.  

Outra conseqüência preocupante é a falta de sistema de coleta de esgotos nos muni-

cípios da Região. A conexão dos esgotos residenciais à rede de águas pluviais foi a 

solução adotada em todas as cidades (Figura 145). Em Cabo Frio e São Pedro 

d’Aldeia, esta rede é conduzida às Estações de Tratamento, evitando a contaminação 

dos corpos d’água, mas o mesmo ainda não ocorre em várias outras lagoas. Em caso 

de conjunção de maré de sizígia, maré meteorológica e chuvas fortes, o nível da lago-

as se eleva e os esgotos refluem, através das tubulações de drenagem, para as ruas. 

A questão sanitária para a Região dos Lagos constitui certamente o problema mais 

sério em termos de vulnerabilidade a mudanças climáticas e variações do nível médio 

do mar. 

 

Figura 145: Sistema de comportas nos canais de captação de esgotos e águas pluviais em 
Cabo Frio. (Foto: C.F. neves, 2007). 

 

Observações de perfis de praia têm indicado uma grande mobilidade da praia de Mas-

sambaba mas existe uma percepção, pela sociedade, de relativa estabilidade das 
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praias das restingas da região dos Lagos, tendo em vista a alta taxa de urbanização 

da faixa litorânea. Em caso de ressacas, ou seja, combinação de ondas altas e maré 

meteorológica, em alguns trechos a urbanização da orla avançou perigosamente em 

direção ao mar, cortando a possibilidade de acomodação da praia e cordão litorâneo. 

De fato, já há registros de destruição de quiosques construídos recentemente na Mas-

sambaba. Mais ainda, caso haja mudanças do clima de ondas, que resultem em dife-

rentes direções de incidência, isso levará a mudanças de alinhamento das praias; por 

serem muito extensas e por não terem um aporte permanente de sedimentos conti-

nentais, estas pequenas mudanças podem significar recuo significativo em uma das 

extremidades das praias, ou então, a perda permanente de material praial para pro-

fundidades maiores. Torna-se imprescindível o monitoramento do clima de ondas, o 

acompanhamento sistemático dos perfis de praias e a instalação de uma rede geodé-

sica de marcos ao longo da restinga. 

Ainda em relação a mudanças climáticas, deve-se considerar possíveis mudanças no 

regime de ventos, especialmente nas proximidades de Arraial do Cabo, onde, por uma 

questão de alinhamento da costa, existe o predomínio do transporte eólico em direção 

ao mar, decorrente da ação do vento nordeste. Como conseqüência as dunas frontais, 

localizadas imediatamente à retaguarda da praia, e que constituem uma reserva de 

sedimentos para atenuação de processos erosivos, estão sujeitos a perdas significati-

vas de material.  

4.3.1.6 Baía de Guanabara  

A baía de Guanabara, com uma superfície de 328 km2 e um volume médio de água de 

1,87 x 109 m3, possui uma bacia de drenagem com uma área de 4.080 km2, é compos-

ta por 32 sub-bacias, sendo drenada por 45 rios e canais. Destes, apenas seis res-

pondem por 85% da descarga média anual de 100 m3s-1. As mudanças climáticas so-

bre a região da baía podem ser separadas pela sua origem meteorológica, hidrológica-

continental e marinha. 

Em termos meteorológicos, existem relatos de ventos fortes, acima de 70 a 90 km/h, 

com persistência de 90 minutos e acompanhados por chuvas intensas por 20 minutos, 

que provocaram acidentes, como o de um navio que se chocou com um pilar da ponte 

Rio-Niterói em 2 de janeiro de 1970. Os ventos influenciam fortemente a circulação 

hidrodinâmica superficial da baía e provoca empilhamentos locais de água, resultando 

eventualmente em retenção de descarga fluvial de pequenos rios. Conhecer e monito-

rar o regime de ventos, a fim de perceber tendências de variações decenais, torna-se 
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vital para a região da baía de Guanabara, em função da presença de dois aeroportos, 

bases navais militares, portos e terminais de barcas. A questão da poluição atmosféri-

ca também não pode ser desprezada, assim como a formação de nevoeiro, resultante 

de gradientes térmicos entre a água do mar e a atmosfera, que afetam os aeroportos e 

serviços de transporte de barcas. 

Em termos hidrológicos-continentais, não se pode ignorar mudanças no regime pluvial 

sobre a bacia hidrográfica da baía. O aporte de sedimentos, e seu incremento em fun-

ção de desmatamentos e retificação de canais fluviais, tem provocado um substancial 

aumento na taxa média de assoreamento. Isto traz reflexos sobre a circulação hidrodi-

nâmica, sobre a qualidade da água, trazendo impactos sobre a incipiente pesca e so-

bre as necessidades de dragagem. 

Em termos oceanográficos, devem ser consideradas as variações de nível médio do 

mar, especialmente as de origem meteorológica, e mudanças na direção ou intensida-

de do clima de ondas. No primeiro caso, a inundação de áreas da baixada Fluminense 

e os impactos sobre o manguezal de Guapi-Mirim devem ser cuidadosamente estuda-

dos, bem como estabelecidos desde já políticas de expansão urbana ou de remoção 

de construções às margens dos rios. No segundo caso, verifica-se hoje em dia que as 

ondas de Sudeste, em condição de ressaca, provocam danos no quebra-mar da mari-

na da Glória, no trecho do Aterro do Flamengo próximo ao monumento a Estácio de 

Sá e ressonância no Iate Clube do Rio de Janeiro e na própria marina da Glória, onde 

na década de 1980 aconteceu um acidente com uma embarcação da Marinha. Ondas 

de Sudoeste afetam as praias de Icaraí, Ingá e de Boa Viagem, em Niterói, mas não 

há relatos de danos mais sérios. A incidência de ondas sobre as estruturas de enro-

camento da Base Naval de Mocanguê e sobre o píer da base Hidrográfica, bem como 

sobre o aterro do Aeroporto Santos Dumont, pela posição em frente à boca da baía, 

são as condições mais sérias a serem consideradas em termos de mudanças de clima 

de ondas e elevação do nível do mar. 

Já nas praias oceânicas no entorno da embocadura da baía de Guanabara, Leblon, 

Ipanema e Copacabana, do lado do Rio de Janeiro, e Itaipu e Piratininga, do lado de 

Niterói, a ação de ondas de tempestades tem causado danos há muitas décadas, re-

sultado da ocupação indevida da faixa dinâmica das praias. Onde o estoque de sedi-

mentos (areia) é suficientemente grande, a tempestade é dissipada através da energia 

consumida no transporte sólido, resultando num perfil de praia redesenhado em fun-

ção dos níveis de energia vigentes. Isto se verifica em Copacabana, que sofreu um 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 284/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

engordamento artificial na década de 1960, e em Itaipu, que ainda conserva condições 

naturais em função da presença de um sambaqui. O modelo urbanístico de ocupação 

da orla, via de regra em todo o Brasil, é a construção de uma avenida beira-mar “pro-

tegida” por um muro (de contenção do aterro da via). Desta forma, garante-se o uso 

público da praia e estabelece-se uma forma de contenção da ocupação urbana. Evi-

dentemente esta não é a única solução urbanística possível, mas a colocação de uma 

estrutura rígida e vertical, quando submetida ao ataque direto de ondas, provoca a 

reflexão da energia incidente ao invés de dissipá-la. Como conseqüência surgem es-

coriações no sopé da estrutura e migração de material a partir do prisma praial emerso 

para bancos submersos. Como resultado tem-se praias erodidas e estruturas danifica-

das, cenas essas muito corriqueiras na orla oceânica desse trecho de litoral. As ima-

gens apresentadas na Figura 111 ilustram essa situação na praia de Piratininga em 

Niterói, e as da Figura 112 para a praia de Ipanema no Rio de Janeiro. 

 

  

Figura 146: Imagens do efeito de ressaca na praia de Piratininga, Niterói, RJ. 
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Figura 147: Imagens do efeito de ressaca na praia de Ipanema, Rio de Janeiro, RJ. 

 

4.3.1.7 Baixada de Jacarepaguá  

Localizada a oeste da embocadura da baia de Guanabara, esta cosntitui a principal 

área de expansão urbana da Cidade do Rio de Janeiro, a partir da década de 1970. 

Cordões litorâneos, represando à sua retaguarda lagunas, como a Rodrigo de Freitas, 

no Leblon, assim como a lagoa de Marapendi e o sistema lagunar interligado de Jaca-

repaguá-Camoçim–Tijuca, em Jacarepaguá, são a feição geomorfológica característi-

ca.  

A laguna de Marapendi se localiza entre os dois cordões litorâneos, não recebendo, 

assim, aporte de água doce e sedimentos provenientes da rede fluvial. Sua ligação 

com o mar se faz através de canais, abertos nas áreas colmatadas, antes ocupadas 

pela laguna, e que se ligam, a leste ao canal da Barra da Tijuca e a oeste ao canal de 

Sernambetiba. Este último, apesar da construção de um  guia-corrente, tem sido blo-

queado pelo acúmulo de areia na foz, exigindo dragagens freqüentes. 
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Figura 148: Baixada de Jacarepaguá, vendo-se em posição mais interiorizada o complexo 
lagunar Jacarepaguá-Camoçim–Tijuca e à frente a laguna de Marapendi. 

 

O funcionamento do canal de Sernambetiba e estabilidade morfológica do arco praial 

adjacente (praia da Macumba) foi tema de estudo realizado pela equipe de Engenharia 

Costeira & Oceanográfica da COPPE. (ROSMAN et al, 2000). Entre outros aspectos, o 

estudo mostrou a precária condição de drenagem que hoje em dia se verifica nesse 

canal resultando em transbordamento (majoritariamente pela margem esquerda) num 

trecho de cerca de 4km a partir de 1km da foz. 

O sistema lagunar interligado de Jacarepaguá se comunica com o mar através de um 

canal de maré estabilizado por um guia-corrente. A deposição de sedimentos no inte-

rior das lagoas e na embocadura é um problema que poderia ser atenuado pela eleva-

ção do nível do mar, se não houvesse mudanças nos padrões de carreamento de se-

dimentos para as lagunas nem do aporte de sedimentos pelas ondas do mar. Trata-se 

portanto de uma situação que exigirá monitoramento permanente a fim de garantir a 

qualidade da água no interior das lagoas. É importante observar que, no caso das ma-

rés meteorológicas, pode ocorrer também o rebaixamento do nível médio do mar, e-

ventos nos quais haveria um “esvaziamento” das lagoas, que desaguariam no mar o 

material que estivesse flutuante (plantas aquáticas, lixo etc.) ou diluído, contaminando 

a praia adjacente.  
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Tanto no canal de Sernambetiba quanto no da Joatinga, os guia-correntes são vulne-

ráveis à ação das ondas. Seria desejável que se verificassem as características inici-

ais de projeto do peso dos blocos, ou pelo menos que se estimassem as condições de 

agitação a que eles poderiam ficar sujeitos sem sofrer dano estrutural. 

A construção da Avenida Sernambetiba sobre a restinga é um dos motivos de preocu-

pação quanto a possíveis acomodações e ajustes morfológicos da praia da Barra da 

Tijuca. A falta de alimentação de sedimentos, ondas altas e a ocorrência de marés 

meteorológicas extremas certamente poriam em risco aquela via. 

 

  

  

Figura 149: Imagens da orla costeira na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

 

4.3.1.8 Baía de Sepetiba 

Localizada à retaguarda da restinga da Marambaia, a baía de Sepetiba compreende 

uma área de 300 km2. Em geral a baía é de águas pouco profundas, apresentando 

cerca de metade de sua área profundidades inferiores a 6 m. As menores profundida-
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de e baixas declividades se encontram no setor leste. Na porção central uma depres-

são alongada atinge profundidades de até 8 m. Nesta baía localiza-se o porto de Se-

petiba, as cidades de Mangaratiba, Itaguaí e Rio de Janeiro.  

 

Figura 150: Baía de Sepetiba com a restinga da Marambaia e a baixada costeira adjacente. 

 

A ocupação urbana na cidade do Rio de Janeiro trouxe algumas soluções inovadoras, 

especialmente para a porção mais a leste, em Pedra de Guaratiba (Figura 151). A 

construção de muros de contenção onde se criaram “terraços” de areia, como se fos-

sem praias, permitiu a recuperação de uma orla lamosa, de pouco valor recreativo ou 

turístico. Construiu-se também um píer, que se alegava acabaria com o problema do 

desembarque dos barcos pesqueiros em situação de maré baixa. No entanto, a cons-

trução dos muros não levou em conta a ação das ondas e já se verificam alguns da-

nos, e o píer permanece inacessível em maré baixa. Isto em parte pode ser reflexo da 

falta de vários dados básicos para projetos de engenharia costeira: cartografia e bati-

metria detalhada, referenciadas a um datum comum, medição maregráfica local que 

permita previsão confiável, estimativa da presença de ondas locais (geradas por vento 

no interior da baía).  
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Figura 151: Pedra de Guaratiba, município do Rio de Janeiro: urbanização do Projeto Orla e e 
rede de coleta de esgotos junto às casas: vulnerabilidade à elevação do nível do mar 
e ondas no interior da baía de Sepetiba. (Fotos: Claudio Neves, 2007) 

A construção de muros para contenção dos aterros ao longo das praias de Sepetiba e 

de Dona Luiza (Figura 152) produziu uma situação que se tornou crítica, ao final de 

várias décadas. A ocorrência de maré alta e de ondas de vento que eram refletidas, 

provocaram o solapamento dos muros, a fuga de material de aterro, a destruição das 

escadas de acesso à praia, entre outros problemas. Esta é uma situação em que a 

opção é o engordamento artificial de praia. 

 

   

Figura 152: Praias de Dona Luíza, do Cardo e de Sepetiba: presença de muros refletores. 
Observar a destruição da escada de acesso à praia. (Fotos: Claudio Neves, 2007). 

A restinga (cordão litorâneo) da Marambaia se estreita em direção ao seu segmento 

central a ponto de dar a impressão de rompimento iminente, impressão reforçada pela 

ocorrência de transposição de ondas e tendência erosiva do seu flanco lagunar (vide 

Figura 153). Esses são certamente indicadores de fragilidade. A ocasional transposi-

ção de ondas em ponto bem localizado resulta de abertura no campo de dunas por 

ação do vento (blow out) e não por ação de ondas, enquanto que a retrogradação do 

flanco lagunar do cordão ainda deixa na porção submersa um arcabouço capaz de 

resistir a uma ruptura que levaria à formação de um canal de maré, que seria rapida-

mente fechado pelo predomínio das ondas sobre a maré. Uma elevação do nível do 

mar combinada a aço de ondas de ressaca, no entanto, poderia romper este equilíbrio. 

Este seria um cenário possível de ocorrer no caso da passagem de um ciclone extra-

tropical próximo à cidade do Rio de Janeiro, semelhante ao Catarina, ocorrido em 
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2004. Simulações numéricas conduzidas pelo IAG/USP e por modelos de centros me-

teorológicos internacionais, indicam que o segmento de costa entre o cabo de Santa 

Marta e o cabo Frio seriam propensos à ocorrência de ciclones com força de furacão. 

Não se deve minimizar tal prognóstico e seria recomendável um estudo abrangente, 

meteorológico, oceanográfico e costeiro, para se avaliar as conseqüências de um e-

vento de tal magnitude, inclusive com a ruptura (mesmo que temporária) da restinga 

de Marambaia. 

 

  

Figura 153: Cordão litorâneo da Marambaia. Esquerda: Transposição do cordão. Direita Erosão 
no flanco lagunar. (Fonte: Muehe,2006)  

 

4.3.1.9 Baía de Ilha Grande 

O último segmento costeiro é constituído pela baía de Ilha Grande, caracterizada pela 

presença de maciços rochosos que atingem o mar, muitas ilhas e estreitas planícies 

costeiras cobertas de manguezais. Esse compartimento é subdividido em três corpos 

distintos: a Área Leste, localizada a leste da Ilha Grande até à entrada da baía de Se-

petiba, a Área Oeste, correspondendo ao embaíamento a oeste da Ilha Grande, e o 

Canal Central, depressão estreita, alongada e profunda, localizado entre a Ilha Grande 

e o continente, vide Figura 154. 

É uma região de grande atração turística, um parque estadual (Ilha Grande), navega-

ção de recreio (marinas), aqüicultura, um terminal de petróleo (Petrobras), um porto 

(Angra dos Reis), uma central nuclear (Eletronuclear), um estaleiro e uma cidade his-

tórica (Parati). Trata-se de um ambiente que exige a presença de um programa bas-

tante ativo de gerenciamento costeiro, o que no entanto não ocorre. 
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A região é abrigada em geral das ondas, exceto algumas praias, como a de Mambu-

caba, (vide Figura 155), Brava e Itaorna (esta última protegida por um quebra-mar), 

localizadas no litoral norte do embaiamento.  

O molhe na enseada de Itaorna é a principal obra de engenharia costeira na região, 

como proteção às tomadas d’água de refrigeração das Centrais Nucleares Almirante 

Álvaro Alberto. Estas estruturas têm resistido muito bem à ação das ondas, e seu de-

sempenho é monitorado pela Eletronuclear S.A., empresa que também mantém a me-

dição permanente do nível do mar desde 1996. 

Em Mambucaba se verifica problema de galgamento das ondas, em conseqüência de 

uma urbanização inadequada, que avançou sobre a faixa dinâmica da praia. Em con-

dições de ressaca, as ondas atingem as casas, num determinado trecho de praia de 

50 a 100m de extensão. A solução encontrada foi a colocação de pedras para conten-

ção do aterro, quando talvez se pudesse, alternativamente, recuar a urbanização da-

quele trecho. 

 

 

Figura 154 Baía da Ilha Grande com seus três principais compartimentos. 

 

Medições de ondas efetuadas nas proximidades de Angra dos Reis, para o projeto da 

usina nuclear, mostraram que a condição mais comum é de ondas de 0,5 a 1,0m vin-
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das de sul-sudeste. Alturas significativa máximas, de até 3 m, foram registradas no 

outono, tendo sido prevista uma altura máxima significativa de até 4 m para um perío-

do de recorrência de 30 anos (HOMSI, 1978). Evidentemente, um programa de moni-

toramento de ondas poderia acompanhar e verificar estas informações ao longo dos 

anos e certamente seria desejável o conhecimento da propagação das ondas para o 

interior da baía e a estimativa de alturas em alguns pontos mais expostos, em função 

do número grande de marinas que aí foram instaladas, bem como da região de Parati 

e no lado oceânico da Ilha Grande. 

 

 

Figura 155: Praia de Mambucaba. Erosão incipiente na escarpa da pós-praia. 
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4.4 A Cidade do Rio de Janeiro: aspectos gerais 

Em 2007, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos reuniu, durante seis me-

ses, um conjunto de quase 30 especialistas do meio acadêmico e de vários órgãos da 

Prefeitura, abrangendo áreas de conhecimento bastante diversas – Geografia Huma-

na, Geomorfologia, Engenharia Costeira, Engenharia Hidráulica, Saneamento, Recur-

sos Hídricos, Limnologia, Meteorologia, Botânica, Saúde, Defesa Civil, Cartografia, 

Urbanismo, entre outras – com o objetivo de “pensar” o Rio de Janeiro dos próximos 

100 anos, que se acredita conviverá com as mudanças climáticas. Quais são os cená-

rios previstos pelo IPCC? Seria a elevação do nível médio do mar a única preocupa-

ção dos planejadores urbanos? Como virá a se distribuir a população ao longo do sé-

culo atual? 

Estas foram algumas das perguntas motivadoras que conseguiram manter o grupo 

coeso ao longo de quase 6 meses, uma experiência inovadora em gerenciamento cos-

teiro no Brasil. O resultado deste processo de “turbulência criativa” foi apresentado em 

um Workshop apresentado em outubro de 2007 no Clube de Engenharia e consolida-

do no volume “Rio – Próximos 100 Anos”, publicado em livro (Gusmão et al., 2008). 

4.4.1 Evolução histórica da cidade 

A Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, desde sua instalação no Morro do Cas-

telo no século XVI, expandiu-se pela planície costeira adjacente que se estendia entre 

este e três outros morros, de São Bento, da Conceição e de Santo Antônio, limitada 

por áreas alagadiças a Oeste (atual Campo de Santana). A baía de Guanabara ofere-

cia condições excepcionais para instalação de um porto, o que proporcionou o cresci-

mento do povoamento ao longo dos séculos XVI e XVII, ocupando as áreas secas 

disponíveis. No século XVIII, a cidade começa a aterrar áreas alagadiças, a Oeste do 

povoamento original; crônicas da época relatam condições de extrema insalubridade, 

que somente foram sanadas no século XX. No século XIX, com a transferência da 

família real portuguesa para o Rio de Janeiro, a ocupação humana expande-se ainda 

mais para Oeste, em direção a São Cristóvão, aterrando manguezais, e para Sul, em 

direção ao Flamengo ao longo da orla da baía.  
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Figura 156: Igreja de Santa Luzia, próximo à Ponta do Calabouço. 

A área portuária e de alfândega instala-se na porção central do povoamento original 

(atual praça XV). Posteriormente, na praia da Gamboa, entre os morros de São Bento 

e da Conceição, instala-se um trapiche que é utilizado para a navegação no interior da 

baía de Guanabara.  

 

Figura 157: Área da Alfândega, vendo-se ao fundo o Morro do Castelo e o Pão de Açúcar. 

No início do século XX, a cidade passa por grandes obras de reurbanização. O man-

guezal de São Lourenço é saneado, onde atualmente localiza-se o Canal do Mangue, 
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e uma extensa área no entorno da baía de Guanabara é aterrada, especialmente para 

construção do porto do Rio de Janeiro (v. Figura 158) e urbanização entre o outeiro da 

Glória e a parte central. A cidade expande-se em direção à orla oceânica, ocupando a 

enseada de Botafogo e as praias de Copacabana e Ipanema. Em meados do século 

XX, outras áreas da baía são aterradas com material oriundo do desmonte de alguns 

morros, inclusive o do Castelo, onde a Cidade fora fundada, ou oriundo do fundo da 

baía. Nesta mesma época, são construídos o aeroporto Santos Dumont, o Aterro do 

Flamengo, a Cidade Universitária para a Universidade do Brasil e outras obras viárias. 

Nos municípios vizinhos de Duque de Caxias e São João de Meriti, áreas alagadiças 

são recuperadas com a construção de polders, onde é construída a refinaria Duque de 

Caxias. 

 

Figura 158: Vista do novo porto do Rio de Janeiro, avenida Central (atual Rio Branco) e 
avenida margeando o cais (atual Rodrigues Alves). 

A orla atual da Cidade foi quase integralmente construída pelo homem: ao longo da 

baía de Guanabara, as praias oceânicas de Copacabana e Ipanema-Leblon, as lagoas 

costeiras. Os terrenos aterrados apresentam baixa declividade, prejudicando os siste-

mas de drenagem. Problemas de abastecimento de água foram selecionados na dé-

cada de 1960 com a construção do sistema Guandu, que retira água do rio Paraíba do 

Sul e a transpõe para o rio Guandu, gerando energia elétrica neste processo. A vazão 
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artificialmente criada no rio Guandu, que deságua na baía de Sepetiba, permitiu que 

indústrias localizadas no Distrito Industrial de Santa Cruz utilizassem água desse rio. 

Ao longo da segunda metade do século XX, as atividades portuárias evoluíram de tal 

forma que, gradualmente, elas se separaram das atividades urbanas dominantes e 

entraram em conflito. Pode-se dizer que a cidade “asfixiou” o porto, fazendo com que a 

movimentação de minério e carvão fosse transferida para o porto de Itajaí, na baía de 

Sepetiba, continuando a movimentação de contêineres e a operação dos navios de 

passageiros no porto da baía de Guanabara. 

A precariedade dos sistemas de saneamento é um problema crônico na Cidade do Rio 

de Janeiro. A falta de tratamento de esgotos constituiu importante fonte de poluição 

para a baía de Guanabara. Na década de 1960, foi construído um emissário na praia 

de Ipanema e, mais recentemente, após longo debate sobre a forma mais adequada 

para o tratamento de esgotos da Baixada de Jacarepaguá, foi construído outro emis-

sário na praia da Barra da Tijuca. 

No final do século XX, a cidade expande-se para a Baixada de Jacarepaguá, ocupan-

do as áreas no entorno das Lagoas da Tijuca e de Marapendi, de acordo com o Plano 

Urbanístico de Lúcio Costa. A Zona Oeste, às margens da baía de Sepetiba, onde 

ainda existem manguezais remanescentes, também apresenta grande crescimento 

populacional. A Baixada Fluminense transforma-se na maior concentração urbana da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

4.4.2 Localização e geografia física 

O Município do Rio de Janeiro está localizado entre as baías de Guanabara e de Se-

petiba. Seu território pode ser dividido em quatro regiões: a baixada fluminense, na 

bacia hidrográfica da baía de Guanabara; a baixada da baía de Sepetiba, onde ainda 

se encontram manguezais preservados; a baixada de Jacarepaguá, junto à orla oceâ-

nica, onde existe complexo sistema lagunar; e a região das praias de enseada, na 

porção oceânica, a Zona Sul do Rio de Janeiro. Três maciços rochosos estão presen-

tes: o maciço da Tijuca (área 15 do mapa da Figura 159), que divide a baixada Flumi-

nense da baixada de Jacarepaguá, e onde se localiza a Floresta da Tijuca, em sua 

grande parte um projeto de reflorestamento efetuado na segunda metade do século 

XIX para resolver os problemas de abastecimento decrescente de água; o maciço da 

Pedra Branca (área 8 do mapa), que separa a baixada de Sepetiba da baixada de Ja-
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carepaguá, onde se localiza um Parque Municipal; e o maciço de Gericinó ou do Men-

danha (área 6 do mapa), isolado dos outros dois maciços. 

 

 

Figura 159: Mapa do município do Rio de Janeiro. 

O relevo pode ser caracterizado através do Modelo Digital de Terreno (v. Figura 160) 

elaborado por Mendonça e Silva (2008), onde as áreas em vermelho indicam os terre-

nos mais baixos e em verde os terrenos mais elevados. 
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Figura 160: Modelo Digital de Terreno para o Município do Rio de Janeiro (Mendonça e Silva, 
2008). 

 

A orla do Município do Rio de Janeiro apresenta várias feições que são vulneráveis a 

diferentes aspectos ambientais: praias, lagoas, baías, brejos e áreas alagadiças, man-

guezais e costões rochosos. No entanto, as encostas e planícies costeiras também 

são vulneráveis a mudanças climáticas, na medida em que a temperatura, a precipita-

ção e a ocupação humana alteram a cobertura vegetal das encostas e influenciam em 

sua estabilidade; uma vez ocorrendo o deslizamento, as planícies, lagunas recebem o 

material da enxurrada, com diversos prejuízos para a população e ambientes naturais. 

A orla do município possui 265 km de extensão (Mendonça e Silva, 2008), contabiliza-

das as reentrâncias e o contorno das ilhas, e pode ser dividida em sete segmentos, 

descrevendo-se a seguir cada um dos trechos.  

 Interior da baía de Guanabara 

A partir do rio Pavuna (uso industrial, estaleiros, terrenos abandonados), órgãos 

militares, ETE da Penha, praia de Ramos, parque do Complexo da Maré, aterro 

sanitário (ETE Alegria, usina de processamento de lixo), ponta do Caju (estalei-

ros, porto do Rio de Janeiro, terminal de contêineres, RO-RO), cais de São Cris-

tóvão e da Gamboa (estação de passageiros, píer Mauá), arsenal de Marinha, 

cais Pharoux, aeroporto Santos Dummont, marina da Glória, aterro e praia do 
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Flamengo e de Botafogo, Defesa Civil, Iate Clube do Rio de Janeiro, cais da Ur-

ca, praia e orla da Urca, forte São João.  

 Orla oceânica 

Praia Vermelha, Copacabana, Ipanema-Leblon, Vidigal, São Conrado, Barra da 

Tijuca, Recreio, Macumba, Prainha, Grumari, Barra de Guaratiba, Marambaia, 

passeios em costões rochosos (Pista Cláudio Coutinho e Caminho do Pescador), 

instalações militares (forte Copacabana, Base da Marambaia), reserva ambiental 

(Barra da Tijuca, Grumari), embocaduras lagunares fixadas (Lagoa Rodrigo de 

Freitas, canais da Visconde de Albuquerque, da Joatinga e de Sernambetiba), 

emissários (Ipanema, Barra da Tijuca). 

 Interior da baía de Sepetiba 

Manguezais, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ponta Grossa, Brisas, 

Cardo, Dona Luiza, Sepetiba, reserva das Brisas, píer e portos pesqueiros. 

 Orla das lagoas 

Rodrigo de Freitas, Tijuca-Camorim-Jacarepaguá, Marapendi, Lagoinha, Gruma-

ri. 

 Estuários e canais 

Meriti, Pavuna, Faria e Timbó, canal do Mangue, Carioca, canal da Visconde de 

Albuquerque, canal de Sernambetiba.  

 Costões rochosos 

Cara de Cão, Pão de Açúcar, Leme, Arpoador, Vidigal, Joá, Prainha, Grumari, 

Barra de Guaratiba.  

 Ilhas 

Baía de Guanabara – Governador, Paquetá, Cobras, Enxadas, e outras meno-

res; Baía de Sepetiba – Tatu, restinga de Marambaia, manguezais em Guaratiba; 

Oceânicas – Tijucas, Cagarras, Cotunduba, Rasa.  

4.4.2.1 Praias 

As praias podem ser classificadas em função do grau de exposição às ondas como 

expostas, semi-expostas e abrigadas. As praias oceânicas são as mais expostas às 

ondas, geradas em áreas remotas do Atlântico Sul; já no interior das baías, existem 

praias que recebem a ação de ondas oceânicas com grau de amortecimento (e.g. 

Flamengo, marina da Glória) ou geradas localmente pelo vento no interior das baías 

(e.g. Sepetiba, Ilha do Governador). As praias respondem morfologicamente às mu-
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danças do clima de ondas (altura, período e direção), ajustando sua posição em planta 

e em perfil. Este fenômeno pode ser observado na praia de Ipanema-Leblon, que ora 

se apresenta mais larga na extremidade do Leblon (ondas de Sudeste), ora na extre-

midade do Arpoador (ondas de Sudoeste) (v. Figura 161). 

 

Figura 161: Mudanças de alinhamento de praia de acordo com a direção das ondas. 

O cálculo do recuo da linha de costa baseia-se na expressão do perfil de equilíbrio 

formulado por R.G.Dean e na lei de Bruun, que estabelece que o volume erodido é 

igual àquele depositado na zona de arrebentação (v. Figura 162). O recuo depende da 

altura da onda na arrebentação, da elevação do nível médio do mar (maré meteoroló-

gica) e da granulometria dos sedimentos da praia (v. Figura 163). 
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Figura 162: Esquema de acomodação do perfil de praia, usando o conceito de perfil de 
equilíbrio de Dean. Volume erodido em amarelo; volume depositado em laranja; S = 
maré meteorológica; R = recuo da linha de praia). 

 

Figura 163: Estimativa do recuo da linha de costa utilizando o conceito de perfil de equilíbrio de 
Dean. 

 

4.4.2.2 Lagoas 

A orla da cidade apresenta várias lagoas, que foram significativamente alteradas pelo 

homem ao longo dos últimos 200 anos, processo este acelerado a partir da década de 

1960. Aterros, com a finalidade de expansão imobiliária ou construção de obras viá-

rias, reduziram o espelho d’água comprometendo o prisma de maré. Obras na embo-

cadura ou no interior do corpo d’água reduziram significativamente a capacidade de 

vazão. Durante muitas décadas, estes ambientes foram receptores naturais da rede de 

drenagem pluvial e de esgotos sanitários, comprometendo a qualidade de suas águas. 
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Figura 164: Canais de ligação da Lagoa Rodrigo de Freitas com o mar: exemplos de 
penetração de ondas em evento de ressaca. 
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4.4.2.3 Baías 

As circulações hidrodinâmicas na baía de Guanabara (e.g. JICA, 1994; Xavier, 1996) e 

na de Sepetiba (e.g. Montezuma, 2007) já estão bem caracterizadas. Questões rela-

cionadas à qualidade da água, à dispersão de poluentes e ao transporte de sedimen-

tos assumem importância crescente, na medida em que se busca recuperar a qualida-

de ambiental desses ecossistemas, enquanto a população e os usos industriais conti-

nuam a crescer. 

O nível d’água no interior das baías depende das condições oceânicas (tendências 

seculares, ondas de plataforma), do regime de ventos locais (no interior da baía) e de 

ventos externos sobre o oceano (em escala sinótica) e da propagação da maré de 

acordo com a conformação geométrica (em planta e em profundidade). A Figura 165 

representa a estimativa da elevação do nível do mar, em três praias do município do 

Rio de Janeiro na Baía de Sepetiba, para ventos de Sudoeste. Quanto maior a pista 

de vento (praia da Base Aérea de Santa Cruz), maior a sobrelevação; o mesmo ocorre 

em função da velocidade do vento. 

 

Figura 165: Estimativa de sobrelevação do nível do mar em função da velocidade do vento 
(direção Sudoeste) em 3 pontos da baía de Sepetiba. 

empilhamento de agua na costa

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

20 40 60 80 100 120 140 160

V10 (km/h)

Z
 (

m
)

Z Brisa Z Sepetiba Z Base Aerea



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 304/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

Montezuma (2007) aplicou o modelo SisBaHiA para estimar a circulação hidrodinâmi-

ca no interior da baía de Sepetiba, incluindo o efeito de vento e a geração de ondas. 

Xavier (1996) aplicou o mesmo modelo para a baía de Guanabara, evidenciando tam-

bém a influência do vento local sobre a circulação e do vento remoto para definir o 

nível médio do mar. Xavier (2002) avaliando a circulação hidrodinâmica na baía de 

Todos os Santos, evidenciou a diferença existente entre a circulação de fundo (asso-

ciada ao escoamento de maré) e a de superfície (associada ao vento local). 

4.4.2.4 Brejos, áreas alagadiças 

A definição de cotas de segurança para a expansão das áreas urbanas sempre foi um 

desafio para os planejadores da cidade. Atualmente, as regiões críticas estão na orla 

da baía de Sepetiba, às margens dos rios Pavuna e Meriti, e em Vargem Grande e 

Recreio dos Bandeirantes, na Baixada de Jacarepaguá (v. Figura 166). 

 

Figura 166: Áreas alagadiças do canal do Cortado e novos empreendimentos imobiliários 
construídos na região (Recreio dos Bandeirantes). 

Uma área da cidade que é crítica em relação a alagamentos é a Praça da Bandeira. 

Observando mapas históricos (Barreiros, 1965), verifica-se que aquela região era a 

embocadura de um grande sistema fluvial e um manguezal que foi saneado no perío-

do entre 1870 e 1910 (v. Figura 167), inicialmente para melhorar o acesso ao Paço de 

São Cristóvão e, posteriormente, como parte dos aterros para a região portuária do 

Rio de Janeiro e construção de um canal. Ottoni (2000) estudou a bacia hidrográfica 
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deste canal, o Canal do Mangue, e observou que a penetração da maré astronômica 

ocorria até a Praça da Bandeira. Evidentemente, a maré meteorológica, com escalas 

de tempo da ordem de 3 a 7 dias, pode afogar o sistema de drenagem de águas pluvi-

ais e da bacia do rio Maracanã. Em dias de chuvas intensas, coincidentes com maré 

meteorológica e ocorrência de maré alta, de fato ocorre a inundação da área em ques-

tão. 

 

Figura 167: Mapa do Rio de Janeiro em 1870, mostrando a embocadura do manguezal de São 
Lourenço, onde hoje se localiza o bairro da Cidade Nova. 

 

4.4.2.5 Manguezais 

Manguezais no município do Rio de Janeiro são encontrados, por ordem de importân-

cia, na baía de Sepetiba (Guaratiba e próximo à Base Aérea de Santa Cruz), na baía 

de Guanabara (ilha do Governador e algumas franjas na ilha do Fundão), no interior 

da Lagoa da Tijuca e uma pequena franja (plantada) na orla da lagoa Rodrigo de Frei-

tas. Estes biomas são compostos pelo conjunto de árvores propriamente ditas e por 

planícies hipersalinas (apicuns) desprovidas de árvores; sua sobrevivência depende 

da disponibilidade tanto de água doce quanto de água salgada, bem como do aporte 
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sedimentar. Com a elevação do nível do mar, teoricamente, poderia haver uma migra-

ção em direção à terra, mas este cenário pode ser irrealizável pois depende do subs-

trato geológico, do regime pluviométrico, da carga de sedimentos, da temperatura e da 

própria sobrevivência da fauna associada. Fatores antrópicos são determinantes à 

sobrevivência atual dos manguezais, ou seja, independente das mudanças climáticas, 

estes biomas já se encontram em situação crítica, como pode ser observado na foz do 

rio Piraquê, baía de Sepetiba (v. Figura 168). 

 

Figura 168: Manguezal na foz do rio Piraquê, município do Rio de Janeiro, baía de Sepetiba 
(Foto: C.F.Neves, junho 2007). 

Soares (2008) apresenta o mapeamento dos manguezais do município do Rio de Ja-

neiro e uma análise dos potenciais impactos das mudanças climáticas sobre estes 

biomas. A sobrevivência dos manguezais do Rio de Janeiro está vinculada à taxa de 

variação do nível médio do mar, ao balanço hídrico entre água salgada e doce, à ma-

nutenção de um aporte sedimentar reduzido para que as árvores não sejam encober-

tas pelo excesso de sedimentos e ao controle da população em torno do manguezal, 

que percebe essa área como sendo de pouco valor. No caso dos manguezais da baía 

de Sepetiba um cenário possível a ser considerado é o de rompimento da restinga de 

Marambaia, o que alteraria significativamente a circulação da maré, bem como permiti-

ria a penetração de ondas oceânicas, mais longas do que as ondas de vento geradas 

localmente. 

As principais conclusões e recomendações citadas no trabalho de Soares (2008) in-

cluem: 
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 o monitoramento da evolução das florestas e planícies hipersalinas, especial-

mente na região de Guaratiba, associado a um monitoramento abrangente de 

parâmetros ambientais (temperatura, precipitação, evaporação, nível do mar, 

qualidade da água, aporte e deposição de sedimentos); 

 o controle da ocupação humana nas áreas localizadas no entorno dos man-

guezais; 

 a recuperação de florestas de mangues e de planícies hipersalinas; 

 o controle do sistema de drenagem natural das áreas de manguezais, em geral 

prejudicado pela construção de estradas que impõem barreiras à circulação de 

águas doce e salgada. 

4.4.2.6 Costões rochosos 

Os costões rochosos sempre dividiram a cidade em uma sequência de enseadas: o 

morro do Castelo, a ponta do Calabouço, o outeiro da Glória, o morro da Viúva, o mor-

ro da Urca. Aterros sucessivos afastaram o mar desses divisores naturais de ensea-

das, redesenhando a orla da cidade. Na parte oceânica da Zona Sul, os costões ro-

chosos foram preservados: o morro do Leme, a ponta do Arpoador e a encosta do 

morro Dois Irmãos, este último com crescente urbanização e ocupação por diferentes 

classes sociais (condomínio da Gruta da Imprensa e favela do Vidigal). A ponta da 

Joatinga, onde o maciço da Tijuca atinge o mar, é o limite Leste da baixada de Jaca-

repaguá e já se encontra totalmente ocupada por residências; o limite Oeste, onde o 

maciço da Pedra Branca atinge o mar, encontra-se a única porção do município quase 

integralmente preservada, exceto pela via litorânea de acesso a Prainha e Grumari. 

Finalmente, Barra de Guaratiba, já bastante urbanizada, constitui o último trecho de 

costões rochosos, limitando a baixada de Sepetiba. 

Deslizamentos de rochas e terra, em geral associados a chuvas ou a infiltrações de 

água, são os únicos problemas nos costões rochosos, especialmente na encosta do 

morro Dois Irmãos. Algumas praias encravadas, como é o caso das praias do Vidigal, 

da Joatinga e Prainha, são especialmente vulneráveis à ação das ondas e às mudan-

ças do nível do mar, pois não têm como se adaptar a novas condições, nem têm qual-

quer fonte de alimentação de areia. 

4.4.2.7 Encostas 

O relevo acidentado da cidade constitui um dos fatores mais atraentes da paisagem. A 

ocupação dos morros, como opção às planícies insalubres, data desde a fundação da 
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cidade. O crescimento populacional ao longo do século XX levou a uma ocupação 

desregulada das encostas, por diferentes estratos sociais e, em conseqüência, à des-

truição da mata nativa, à infiltração no solo de águas (servidas ou não), ao acúmulo de 

lixo e, como resultado desse processo, à instabilidade das encostas. Em janeiro de 

1966, chuvas intensas provocaram sérios deslizamentos de terra e blocos de rocha, 

levando o então Governo do Estado da Guanabara a criar o Instituto de Geotécnica do 

Rio de Janeiro e iniciar um programa ambicioso de contenção de encostas. A Figura 

169 ilustra o mapa de declividades do município do Rio de Janeiro (Mendonça e Silva, 

2008), evidenciando o potencial de problemas relacionados à estabilidade de encos-

tas. Atualmente, a Fundação GeoRio é responsável pelo monitoramento de todas es-

tas obras de contenção (v. Figura 170), bem como possui uma rede de coleta de in-

formações meteorológicas e geotécnicas distribuída preferencialmente no maciço da 

Tijuca e morros da Zona Sul. 

 

Figura 169: Mapa de declividades do município do Rio de Janeiro (Mendonça e Silva, 2008). 

Coelho Netto et al. (2008) fizeram uma apreciação sobre a Mata Atlântica nas encos-

tas do Município do Rio de Janeiro, abordando um diagnóstico da situação atual, os 

fatores impactantes e o prognóstico num cenário de mudanças climáticas. Três áreas 

florestais estão presentes no Município: a Floresta da Tijuca, um grande projeto de 

reflorestamento conduzido no terceiro quartil do século XIX, ocupando uma área de 

39,51 km2 de um total de 119 km2 do maciço da Tijuca acima da cota 40 m; o Parque 
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Estadual da Pedra Branca, criado na década de 1970, com área de 125 km2 acima da 

cota 100 m; e a Área de Proteção Ambiental do Gericinó-Mendanha criada em 1988, 

ainda para ser regulamentada. A análise de Coelho Netto concentrou-se na Floresta 

da Tijuca, onde se tem observado altas taxas de retração florestal: 0,5 km2/ano de 

1972 a 1984 e 0,97 km2/ano de 1984 a 1996, cujas causas ainda não foram revertidas, 

segundo a autora. Mantida a taxa mais baixa, os prognósticos mais conservativos indi-

cam que as áreas urbanas no maciço da Tijuca crescerão dos atuais 26% para 48% 

em 2092, sendo que apenas 15% permaneceriam cobertos por florestas; com taxas de 

retração mais altas, a área de floresta seria reduzida a 6%. 

 

Figura 170: Mapeamento das áreas de risco a deslizamentos de encostas no município do Rio 
de Janeiro (GEO-RIO, 2007). 

As seguintes recomendações são apresentadas por Coelho Netto et al. (2008): 

 mapeamentos temáticos em escala 1:10.000, ou em escalas 1:2.000 nas áreas 

críticas; 

 integração dos diversos sistemas meteorológicos, sob coordenação da 

SMAC/RJ - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cultura; 

 monitoramento dos projetos de reflorestamento com bases ecológica, hidroló-

gica e mecânica, especialmente nas clareiras formadas com os deslizamentos 

de 1988 e 1996; 
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 criação de um sistema Alerta-Rio ampliado, explorando os potenciais dos mei-

os de comunicação, inclusive de telefonia celular, para direcionar informações 

à população; 

 refuncionalização do espaço urbano em áreas relevantes à proteção florestal, 

ou em áreas situadas na base de encostas, ou em talvegues e entorno de rios 

sujeitos a avalanches. 

4.4.3 Parâmetros ambientais relevantes 

4.4.3.1 Nível relativo do mar 

O nível do mar observado em qualquer lugar é resultado de uma superposição de fato-

res, cada qual possuindo sua escala espacial e temporal próprias.  

Sabe-se que nos locais sujeitos a ondas, a arrebentação da onda provoca um efeito 

dinâmico que eleva o nível médio local do mar em torno de 20% da altura da onda. 

Como a conformação do fundo ao largo faz com que a altura da onda varie ao longo 

de uma praia, haverá diferentes valores de elevação do nível (médio) do mar, que in-

duzem correntes na zona de arrebentação. Por outro lado, a existência de grupos de 

ondas faz com que essa elevação adquira periodicidades da ordem de alguns minutos. 

Portanto, caso fosse instalado um marégrafo em costa aberta, próximo à zona de ar-

rebentação, seriam registradas perturbações com periodicidades da ordem de 101 a 

103 segundos. 

O vento local também pode influenciar a formação de seiches, especialmente em baí-

as fechadas, fenômenos esses com períodos da ordem de dezenas de minutos, em 

geral captados pelos marégrafos tradicionais.  

A atração gravitacional da Lua e do Sol provocam a maré (astronômica), com períodos 

fundamentais da ordem de 12,5 horas e 25 horas (componentes semi-diurnas e diur-

nas). No interior da baía de Guanabara, na orla oceânica e no interior da baía de Se-

petiba as amplitudes de maré astronômica são diferentes, não apenas em amplitude, 

como em fase e em valor médio do nível do mar devido a efeitos não lineares associa-

dos à propagação da onda de maré. Modelos numéricos de circulação costeira são 

ferramentas comprovadamente úteis para prever a variabilidade espacial do nível do 

mar associado a tais efeitos. 

Já em escala sinótica, o vento produz variações de nível do mar com duração na faixa 

de 5 a 30 dias, denominada maré meteorológica. Na baía de Guanabara, tais oscila-
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ções podem chegar a 90 cm, valor bem superior àquele estimado pelo IPCC para 

2100. Sua previsão em qualquer ponto da costa é mais difícil, pois depende das ten-

sões do vento sobre o oceano na plataforma continental adjacente, bem como da pro-

pagação de ondas de plataforma (continental) geradas em latitudes mais altas, distan-

tes do ponto de interesse. 

Movimentos astronômicos de longa duração (até 19 anos) e variações climáticas inter-

anuais também provocam alterações do nível do mar, com periodicidades de poucas 

décadas. Assim, apenas a partir de observações sistemáticas do nível do mar ao lon-

go de 40 a 50 anos é possível detectar tendências de variação de longo prazo, como 

as que se discutem agora no contexto das mudanças climáticas. 

Finalmente, devem ser considerados também os movimentos tectônicos regionais, 

bem como possíveis acomodações de terreno no local onde o marégrafo está instala-

do (por exemplo, subsidência em ambientes estuarinos, recalque de estruturas costei-

ras e portuárias etc.). Por este motivo, é imperativo que os marégrafos estejam refe-

renciados geodesicamente a pelo menos três (preferencialmente seis) referências de 

nível (marcos topográficos ou RRNN), cujo acompanhamento em relação a uma Rede 

Geodésica com marcos distantes da costa deve ser realizado periodicamente (por 

exemplo a cada 5 anos). Tal verificação geodésica de precisão necessita ser repetida 

ao longo dos anos em que o marégrafo se mantiver operacional e não pode ser substi-

tuída por medições baseadas em satélites (e.g. GPS, satélites altimétricos etc.). 

Atualmente, no Município do Rio de Janeiro, existe uma estação maregráfica da Rede 

GLOSS (Global Ocean Observing System), no contexto de um programa da Comissão 

Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO. Esta estação está localizada na Ilha 

Fiscal, no interior da baía de Guanabara, e é mantida pelo Centro Hidrográfico da Ma-

rinha. O Porto do Rio de Janeiro também manteve um marégrafo, porém os registros 

de mudanças de régua ou interrupção na manutenção do equipamento impedem o uso 

dos registros para estudos de variabilidade do nível do mar em longo prazo. Outros 

marégrafos foram instalados por curtos intervalos de tempo: na praia de Copacabana 

(Posto 6, píer do Salvamar), em local impróprio pois o equipamento ficava exposto à 

ação das ondas na arrebentação em algumas ocasiões e acabou sendo destruída a 

sua instalação; no canal da Joatinga, Barra da Tijuca; no Pontal de Sernambetiba, 

Recreio dos Bandeirantes, cuja instalação também ficava vulnerável à ação das ondas 

em eventos de ressaca. 
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Ações: 

 Associação com o Centro Hidrográfico da Marinha (CHM) para apoio à manu-

tenção do marégrafo permanente da Ilha Fiscal; 

 Instalação de marégrafo permanente em Pedra de Guaratiba, para auxílio à de-

terminação do nível médio do mar na baía de Sepetiba, referenciado geodesi-

camente à Rede Altimétrica do IBGE; 

 Instalação de marégrafo permanente na orla oceânica do município (Joatinga), 

referenciado geodesicamente à Rede Altimétrica do IBGE; 

 Instalação de modelo hidrodinâmico operacional incluindo a região oceânica 

adjacente às embocaduras e o interior das baías de Guanabara e de Sepetiba, 

de modo a prever a variação dos níveis d’água em diferentes pontos de inte-

resse. 

4.4.3.2 Ondas 

As ondas são geradas por ventos, de uma dada magnitude, que sopram por um de-

terminado intervalo de tempo, sobre uma certa extensão do oceano (denominada pis-

ta). Em função dessas variáveis (intensidade, duração e pista), serão formadas ondu-

lações com altura, período e direção características. Pela sua orientação de costa a 

cidade do Rio de Janeiro está exposta a ondas cuja direção vai de Sudeste a Sudoes-

te, com alturas até 3m na arrebentação e períodos de 6 a 16 segundos. 

Para caracterizar mudanças climáticas, porém, é necessário que se implante um pro-

grama permanente de monitoramento de ondas, que poderia identificar padrões de 

variação sazonal de direção, período e altura das ondas. Tais recomendações têm 

sido repetidas à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Diretoria de Hidrografia e Navegação, 

a órgãos estaduais ligados ao meio ambiente, sem contudo haver resultado num pro-

grama efetivo de monitoramento, inclusive como forma de validar as previsões apre-

sentadas por vários órgãos. 

No interior das baías de Sepetiba e de Guanabara, a ação de vento locais produz a 

formação de vagas (ondas de curto período, de pequena altura, com forma irregular, 

direções variadas em torno de uma direção média alinhada com o vento). Estas ondas 

produzem um transporte de massa, que se superpõe às correntes de maré, e que é 

proporcional ao quadrado da altura e inversamente proporcional ao período. Em con-

sequência, o transporte da água próximo à superfície acompanha aproximadamente a 

direção do vento, enquanto a corrente no interior da coluna d’água e especialmente no 
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fundo é condicionada pela geometria da baía e acompanha o escoamento de maré 

(e.g. Xavier, 1996). Esta constatação, que é reproduzida nos modelos numéricos, é 

importante para caracterizar o espelhamento de um poluente qualquer, que tivesse 

tendência a permanecer na superfície ou afundar gradualmente. 

Ações 

 Instalação de equipamentos de medição de ondas ao largo da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

 Montagem de infra-estrutura organizacional para coleta, análise, processamen-

to, divulgação e armazenamento de dados de ondas, associado a serviços de 

previsão de ondas, de acordo com as necessidades de uma rede de usuários 

(Defesa Civil, pescadores, turistas, surfistas, navegadores, engenheiros, ocea-

nógrafos, geólogos, geomorfólogos costeiros, cartógrafos etc.). 

 Implantação de modelos numéricos de geração de ondas no interior das baías 

de Guanabara e de Sepetiba. 

4.4.3.3 Qualidade da água do mar, de baías e de lagoas 

Programas como o de despoluição da baía de Guanabara, o de acompanhamento da 

qualidade das águas da baía de Sepetiba, e o de recuperação das lagunas localizadas 

no município serão inevitavelmente iniciados dentro de um prazo de dez anos. Já exis-

tem modelos numéricos desenvolvidos para todos esses corpos d’água, porém eles 

carecem ou de calibração ou de informações mais detalhadas. Caberia ao Município 

iniciar um programa permanente de coleta de parâmetros de qualidade das águas, 

associado ao levantamento de outras informações ambientais, tais como: batimetria 

dos corpos d’água, correntometria em pontos selecionados, contribuição fluvial, contri-

buições de esgotos sanitários e outros tipos de lançamentos de efluentes industriais.  

Ênfase especial deveria ser dada aos aspectos microbiológicos ambientais e ao moni-

toramento da presença de vetores de doenças que poderiam vir a se adaptar em á-

guas salobras, como resultado das inundações transientes (marés meteorológicas), do 

aporte de águas pluviais e das mudanças climáticas. No caso dos emissários subma-

rinos, o monitoramento biológico e ecológico do fundo marinho que potencialmente 

poderia ser revolto em episódios de ressacas (ondas de período e alturas maiores do 

que as atuais, ou com ocorrências mais freqüentes), bem como o acompanhamento 

do decaimento biológico dos efluentes em situações climáticas diferenciadas (taxa de 

insolação, incidência de raios ultra-violeta, temperatura da água e do ar, correntes 
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etc.). Estes aspectos microbiológicos têm sido relativamente neglicenciados na atual 

discussão das mudanças climáticas, chegando alguns autores a afirmar que não exis-

tiriam conexões entre aspectos de saúde e de elevação do nível do mar; isto parece 

ser uma simplificação exagerada pois desconsidera a complexidade dos efeitos físicos 

sobre o ambiente costeiro e a das cadeias microbiológicos e ecológicos. 

Ações 

 Monitoramento microbiológico nos corpos d’água e nas plumas dos emissários 

submarinos. 

 Estudos sobre o comportamento de agentes patogênicos associados aos am-

bientes aquáticos. 

 Implantação de modelos numéricos operacionais de circulação hidrodinâmica 

das baías de Guanabara e de Sepetiba e nas águas oceânicas adjacentes, a-

coplados à geração e à propagação de ondas, visando à previsão de cenários 

de derramamento de óleo e dispersão de poluentes. 

4.4.3.4 Ventos 

A determinação dos padrões de vento necessita ser efetuada em diferentes escalas 

espaciais e temporais, de maneira a caracterizar corretamente os fenômenos associa-

dos às mudanças climáticas. Uma cadeia de processos dinâmicos está associada aos 

ventos, como pode ser resumido na Tabela 29. 

As observações em horas sinóticas, a consolidação de resultados em médias diárias 

ou mensais, a análise de tendências baseadas em médias mensais são práticas cor-

rentes no meio meteorológico, seguindo recomendações da própria Organização Me-

teorológica Mundial. Tais práticas, porém, mostram-se inadequadas para caracterizar 

sistemas não estacionários e para quantificar o grau de variabilidade dos processos, 

exatamente a situação esperada em conseqüência das mudanças climáticas. 

Alguns episódios merecem ser citados como alerta de possíveis situações futuras: a 

passagem do ciclone extra-tropical Catarina em 2004, que apresentou ventos com 

força de furacão tipo I, pode se repetir e, de acordo com alguns modelos do IPCC, a 

região que se estende do Sul do Brasil até o cabo Frio pode se tornar propensa à o-

corrência de ciclones com tais características; o abalroamento de um pilar da ponte 

Rio-Niterói por um navio em janeiro de 1987 (Alcântara e Washington, 1989), com ven-

tos persistentes de 70 a 90 km/h; os acidentes com tombamentos de guindastes em 

vários portos; ventos persistentes superiores a 80 km/h por 30 minutos na região da 
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baía de Sepetiba nos dias 10 e 11 de janeiro de 2003 (Maia, 2008); transtornos diver-

sos à vida da cidade e danos materiais após episódios de ventos intensos (aproxima-

damente 60 km/h) com duração de até 30 minutos.  

Tabela 29: Caracterização dos efeitos e dos fenômenos associados a ventos. 

ESCALA FENÔMENO R M O 

Larga escala 

Regime de chuvas 3   

Circulação oceânica 2   

Geração de ondas em oceano aberto (ondulação) 3   

Mesoescala 

Geração de ondas em pista restrita (vaga) 1   

Nível médio do mar 3   

Balanço hídrico na zona costeira 3   

Escala local 

Circulação hidrodinâmica em ambientes estuarinos e lagos 2   

Transporte eólico de sedimentos 0   

Esforços sobre estruturas 3   

Ação sobre embarcações 3   

Poluição atmosférica 3   

Legenda: 

R = nível de vulnerabilidade ou risco para a zona costeira na Cidade do Rio de Janeiro: 
       0 = insignificante; 1 = baixo ; 2 = médio ; 3 = alto 

M = ação preferencial de modelagem numérica ou física, conduzida em instituições fluminenses 

O = ação preferencial de observação conduzida pelo Município ou 
       em associação com o Município 

 

Ações 

 Instalação de estação automática de monitoramento permanente na Ilha Rasa, 

onde já existe farol, base operacional de apoio mantida pela Marinha do Brasil 

e estação meteorológica não automática. 

 Instalação de rede automática de monitoramento de ventos (e outros parâme-

tros oceanográficos e meteorológicos) em algumas plataformas offshore de ex-

ploração de petróleo que vierem a ser desativadas. 

 Integração das redes de monitoramento de ventos (Aeronáutica, Marinha, Pre-

feitura, empresas públicas, privadas e de economia mista, iniciativa privada e 

Terceiro Setor), compatibilizando técnicas de medição e de coleta de dados. 

 Aprimoramento dos modelos de circulação atmosférica em nível de detalha-

mento compatível com as aplicações de engenharia costeira, portuária e civil 

(espaçamento de malha da ordem de 100 a 1.000m). 

 Escolha, montagem e administração de órgão de previsão operacional e de 

controle meteorológico, em âmbito estadual, porém em ação cooperativa com a 

Prefeitura.  
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4.4.3.5 Temperatura do ar 

O aumento da temperatura média do planeta é um dos traços mais evidentes das mu-

danças climáticas globais. No Brasil, tal tendência foi demonstrada por vários pesqui-

sadores (e.g. Marengo, 2007); no caso do Rio de Janeiro, Maia (2008) compara as 

normais climatológicas dos valores máximo, médio e mínimo de temperaturas para os 

períodos 1931-1960 e 1961-1990, obtendo um acréscimo de aproximadamente 1ºC 

para o segundo período em relação ao primeiro. 

A análise de séries históricas de dados, especialmente no caso de dados meteorológi-

cos, enfrenta vários problemas segundo Maia (2008). Os principais problemas indica-

dos pelo autor são os seguintes: a evolução urbana no entorno da estação modifica a 

qualidade do fenômeno observado, as estações não estão distribuídas espacialmente 

de modo adequado ou foram deslocadas ao longo do período, as durações das séries 

não são uniformes para todas as estações. A eles, porém, acrescentam-se outros, 

como por exemplo: (1) a metodologia ou o equipamento de coleta pode variar ao longo 

de 30 anos sem que se registre uma equivalência entre dados obtidos; (2) a caracteri-

zação das tendências através de médias não permite evidenciar a variabilidade climá-

tica, um dos traços mais marcantes das mudanças climáticas; (3) os métodos estatísti-

cos adotados, especialmente para determinação de distribuições de extremos, pres-

supõem que o fenômeno seja estacionário e ergódico, condições que a priori são vio-

ladas no caso de um clima em processo de mudança; (4) as mudanças de origem an-

trópica numa cidade em rápida evolução, como o Rio de Janeiro dos últimos 50 anos, 

podem mascarar as tendências subjacentes de mudanças em escala regional e global. 

Como alternativas para correção de alguns desses problemas são necessárias algu-

mas ações alternativas, listadas a seguir, algumas delas recomendadas por Maia 

(2008) e Lemos et al. (2008), outras adaptadas de um conjunto de autores ou resulta-

do da própria experiência. 

Ações 

 Implantação de uma rede de monitoramento climático cobrindo o território mu-

nicipal, em associação com os municípios vizinhos, respeitando-se o conceito 

de “bacia aérea”. 

 Desenvolvimento de mais estudos sobre ilhas de calor urbano e técnicas de 

controle de temperatura (por exemplo, reflorestamento, aspersão mecânica de 

água etc.). 
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 Implantação de um programa de reflorestamento urbano, o que beneficiaria 

tanto o controle de temperatura, a qualidade do ar e a captura de CO2. 

 Estabelecimento de relações entre parâmetros meteorológicos e oceanográfi-

cos, através da implantação de redes conjuntas, de operação compartilhada 

entre as diversas instituições responsáveis pela coleta de dados (INMET, Ge-

oRio, Centro Hidrográfico da Marinha, Furnas Centrais Elétricas etc.), especi-

almente na área costeira fluminense. 

 Estabelecimento de novos procedimentos de aquisição de dados, preferenci-

almente a intervalos horários, e de novas técnicas de análise a fim de estabe-

lecer: oscilações ao longo do dia, tempo de permanência de temperatura ao 

longo dos anos, desvio padrão das temperaturas (mensais, sazonais, anuais) e 

tendências de longo prazo, análise espectral e de correlações espaciais – além 

dos procedimentos ora conduzidos de análise de tendências de médias men-

sais ou anuais. 

4.4.3.6 Precipitação 

Maia (2008) comparou as normais climatológicas de precipitação total média para os 

períodos 1931-1960 e 1961-1990, utilizando os dados obtidos na estação climatológi-

ca principal do Rio de Janeiro (INMET). Os resultados indicaram que os meses de 

janeiro a março foram menos chuvosos no segundo período, enquanto que nos de-

mais meses ocorreu o contrário, ou seja, o segundo período foi 20 a 40 mm mais chu-

voso do que o primeiro. Este resultado é um tanto surpreendente se for observado que 

nos anos 1966 e 1967 ocorreram grandes deslizamentos de encostas no Rio de Janei-

ro em conseqüência de fortes chuvas. 

Maia (2008) também avaliou os resultados de precipitação de 38 estações localizadas 

no Município do Rio de Janeiro, das quais 19 pertencentes à SERLA e 19 pertencen-

tes à GeoRio, verificando precipitação máxima acumulada em 24 horas e acumulada 

em 1 hora (neste caso apenas para as estações da GeoRio). Os períodos de observa-

ção eram muito variados para as estações da SERLA, enquanto que para as estações 

da GeoRio foram sempre de 1997 a 2007. 

Coelho Netto (2008) relata análises próprias e de outros autores, apresentando resul-

tados de séries históricas de precipitações nas estações Resende (vale do rio Paraíba 

do Sul, de 1937 a 2000), Capela Mayrink (Floresta da Tijuca, de 1976 a 2002) e Bai-

xada de Jacarepaguá (Via 11, de 1976 a 2002). Observa-se que informações hidroló-

gicas na bacia do médio Paraíba do Sul são vitais para o planejamento do abasteci-
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mento de água para a Cidade do Rio de Janeiro. A série mais longa permite identificar 

alternância de ciclos secos e úmidos, com tendência de decréscimo do valor médio 

anual de precipitação. Nas três estações, a autora relata a associação entre os perío-

dos mais úmidos e a ocorrência de chuvas diárias mais intensas, no caso do maciço 

da Tijuca superior a 100 mm/dia. Tal informação é extremamente relevante para a 

estabilidade de encostas e reforça a necessidade de novas formas de análise dos da-

dos, de modo a caracterizar a variabilidade diária (intensidade de chuvas), intra-anual 

(períodos de seca e períodos chuvosos) e inter-anual, freqüência de chuvas por dife-

rentes classes de intensidade ao longo dos anos, relação entre intensidade de cuvas e 

duração dos períodos chuvosos – ou seja, restringir-se a análises tradicionais de valo-

res médios anuais e mensais não é suficiente para identificar um clima em mudança. 

Ações 

 Integração dos sistemas de coletas de dados meteorológicos. 

 Redistribuição das estações meteorológicas no espaço do Município e das ba-

cias hidrográficas e aéreas adjacentes. 

 Aprimoramento do Sistema Alerta-Rio, de modo a associá-lo aos sistemas de 

divulgação (rádio, televisão, telefonia celular, painéis informativos). 

 Elaboração de mapeamento temático, visando o zoneamento sócio-ambiental 

do município em escala 1:10.000, ou em casos especiais 1:2.000, associado 

ao problema de precipitação, estabilidade de encostas e inundação de áreas 

baixas. 

 Acompanhamento de tendências climáticas e de variabilidade climática na ba-

cia do rio Paraíba do Sul. 

4.4.3.7 Pressão atmosférica 

Esta variável meteorológica nem sempre está associada a questões de mudanças 

climáticas. No entanto, por um efeito denominado “barômetro invertido”, o aumento ou 

redução local da pressão atmosférica produz, respectivamente, a redução ou a eleva-

ção do nível do mar, à razão de 1 hPA equivaler a 1 cm de nível do mar. Ao longo do 

dia, ocorrem variações de pressão atmosférica da ordem de 4 hPa, o que correspon-

deria a variações de 4 cm do nível do mar. A caracterização de furacões também inclui 

a depressão central (ou seja, a diferença entre a pressão no centro do furacão e o 

valor de pressão atmosférica média) como um dos valores de parametrização – os 

outros são a velocidade máxima do vento, a distância entre o centro do furacão e o 

ponto de velocidade máxima. 
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Ações 

 Análise quantitativa de tendências de variação e de variabilidade diurna de 

pressão atmosférica. 

 Investigações sobre efeitos de variação barométrica, associado a outros fato-

res meteorológicos, sobre sistemas mecânicos e organismos vivos. 

4.4.3.8 Qualidade do ar 

No contexto das mudanças climáticas, não se pode deixar de considerar as questões 

relacionadas à qualidade do ar, o que envolve, por um lado, as emissões de poluentes 

e especialmente de gases de efeito estufa e, por outro lado, a circulação atmosférica 

na cidade. Incluem-se neste tópico, porém, outros temas que muitas vezes foram des-

considerados em análises de qualidade do ar:  

 a acidificação da água da chuva, resultando na mudança da qualidade das á-

guas das lagoas, impactos sobre a flora e, eventualmente e de modo indireto, 

sobre vetores de doenças;  

 a combinação de efeitos entre temperatura e qualidade do ar, resultando em 

impactos sobre a saúde;  

 a combinação entre temperatura da superfície do mar, temperatura do ar e 

qualidade do ar, resultando na formação de névoas, com prejuízos ao aeropor-

to Santos Dumont, serviços de barcas, danos a edificações e obras arquitetôni-

cas;  

 a salinização da névoa marinha (maresia), resultando em ataques sobre o con-

creto, mesmo em edificações situadas a distância de até 1 km da costa (e.g. 

Meira et al., 2008). 

Ações 

 Implantação de uma rede de monitoramento de qualidade do ar distribuída por 

bacias atmosféricas (consequentemente, além dos limites do Município). 

 Condução de estudos sobre efeitos de névoa marinha sobre estruturas (de 

concreto, metálicas, de madeira etc.), associados a outros fatores meteorológi-

cos. 

4.4.3.9 Jazidas de areia 

O avanço histórico da cidade sobre o mar foi conseguido às custas do material de 

desmonte de morros. Já na segunda metade do século XX, os principais aterros foram 
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realizados nos seguintes locais: (1) na orla de Flamengo e Botafogo, para construção 

de faixas de tráfego para interligar a Zona Sul ao Centro da Cidade (Aterro do Fla-

mengo); (2) no pequeno arquipélago de ilhas junto à Ilha do Fundão e terrenos adja-

centes, inicialmente para a construção da Cidade Universitária (década de 1950) e 

posteriormente para a construção de moradias populares no complexo da Favela da 

Maré e construção da Linha Vermelha (década de 1980); (3) na ilha do Governador 

para a expansão das pistas do aeroporto internacional na Ilha do Governador (década 

de 1970); (4) na praia de Copacabana, alargada para resolver o problema das ressa-

cas na Avenida Atlântica, construção do interceptor oceânico na faixa de areia da anti-

ga praia sem prejudicar o tráfego viário da cidade e construção de uma nova avenida 

de ligação entre outros bairros da Zona Sul e o Centro da Cidade. Todos esses aterros 

utilizaram material oriundo do fundo da baía de Guanabara ou de desmonte de terras 

ou da escavação do metrô; no caso da praia de Copacabana, além de material draga-

do da enseada de Botafogo, foi utilizado material de origem marinha, dragado nas pro-

ximidades da Ilha de Cotunduba, em frente à Pedra do Leme. Na década de 1990, foi 

efetuada também a alimentação artificial de areia na praia do Leblon, utilizando-se 

material de origem marinha oriundo da mesma jazida. 

A experiência internacional de engenharia costeira mostra que a alimentação artificial 

de areias como forma de recuperação de praias é a técnica mais eficiente, com menor 

custo por extensão de linha de costa e com benefícios indiretos advindos do incremen-

to do turismo. A praia de Copacabana tem se mantido ao longo de todos esses anos, 

sem perdas significativas de material; a faixa estreita de areia na extremidade do Pos-

to 6 deve-se ao fato de que a alimentação não atingiu aquela porção, esperava-se 

que, por ação das ondas, naturalmente as areias seriam levadas para lá, o que não 

ocorreu. A praia de Ipanema-Leblon sofreu, ao longo de mais de 40 anos, a retirada de 

areia no canal de Jardim de Alah, sob a justificativa de desobstrução do referido canal, 

sendo o material utilizado para aterro da orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. A alimenta-

ção artificial conduzida na década de 1990 teve por objetivo repor parcialmente o ma-

terial que havia sido retirado do sistema. No caso de outras praias oceânicas, como 

São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Macumba, a elevação do 

nível do mar ou a mudança do clima de ondas poderá trazer conseqüências sérias, 

cuja medida de remediação seria, preferencialmente, a alimentação artificial de areia. 

Neste caso, a pesquisa de jazidas de areias marinhas passa a ser ação estratégica 

para o Poder Público na Cidade do Rio de Janeiro. 
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Ações 

 Pesquisas de jazidas de areia em áreas oceânicas, cubagem de volumes dis-

poníveis e estudos de impacto ambiental (ação estratégica). 

4.4.4 População 

Para fins administrativos, o Município do Rio de Janeiro é subdividido em 24 Regiões 

Administrativas, agrupadas em 5 Áreas de Planejamento, conforme indicado na Figura 

171: AP1 correspondente ao Centro Histórico, Tijuca e Zona Portuária (Zona Norte); 

AP2 correspondente à Zona Sul, nas bacias hidrográficas da baía de Guanabara e orla 

oceânica; AP3 correspondente à Baixada Fluminense, na bacia hidrográfica da baía 

de Guanabara (Zona Suburbana); AP4 correspondente à Baixada de Jacarepaguá; e 

AP5 correspondente à Baixada de Sepetiba, na bacia hidrográfica da baía de mesmo 

nome (Zona Oeste). 

 

Figura 171: Subdivisão do Município do Rio de Janeiro em Áreas de Planejamento, mostrando 
os setores censitários com cota mínima até 1,50m (datum IBGE) (Mendonça e Silva, 
2008). 

De acordo com a Figura 171, verifica-se que a AP5 possui a maior extensão de áreas 

vulneráveis, embora a AP4 represente de fato a área mais vulnerável, pois é mais ex-

posta à pressão de urbanização (baixada de Jacarepaguá e Barra da Tijuca). A área, 

porém, que apresenta maior taxa de ocupação atual em terrenos potencialmente ala-
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gáveis é a AP3, ao longo do rio Meriti. A AP1, pelo seu valor histórico e econômico, 

apresenta algumas áreas críticas, entre elas o Aeroporto Santos Dumont, a ponta do 

Caju e canal do Cunha, onde se situam estaleiros e a Estação de Tratamento de Es-

goto da Alegria, o Centro Histórico do Rio, na antiga Alfândega, e a Zona Portuária 

entre a Gamboa e São Cristóvão, até a Praça da Bandeira. 

Mendonça e Silva (2008), com base no Modelo Digital de Terreno do Município do Rio 

de Janeiro, puderam identificar as áreas situadas em cotas até 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 

2,0 m (datum IBGE) (v. Figura 172). Os autores puderam então identificar os distritos 

censitários aí localizados, contabilizar a população residente nos respectivos setores e 

analisar as áreas críticas para cada AP. 

analisar as áreas críticas para cada AP. 

 

Figura 172: Identificação das áreas mais vulneráveis do Município à elevação do nível do mar 
(Mendonça e Silva, 2008). 

 

Para cada Área de Planejamento, foram verificadas as cotas mínimas de cada Setor 

Censitário, identificando-se três faixas de valores (até 0,40m, até 0,60m e até 1,5m); 
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procedimento semelhante foi adotado para as cotas médias, adotando-se porém faixas 

com valores diferentes (até 1,0m, até 3,0m e até 6,0m). 

Tabela 30: População em setores censitários com risco de inundação (Mendonça e Silva, 
2008). 

 População em Setores Censitários 

 Cota mínima até 1,5m Cota média até 3,0m Cota média até 5,0m 

AP1 14.765 16.582 59.027 

AP2 54.396 63.572 273.459 

AP3 154.037 153.258 299.212 

AP4 127.182 109.080 214.206 

AP5 65.287 60.357 122.722 

Totais 415.667 402.849 968.626 

 

Observando-se o crescimento populacional da Cidade e do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme indicado na Figura 173, verifica-se que a população dos demais municípios 

do Estado tem crescido a uma taxa mais elevada, embora se verifique a tendência de 

redução da taxa geométrica de crescimento populacional. 

 

Figura 173: Comparação do crescimento demográfico do Município e do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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A Tabela 31 compara dados populacionais do Município do Rio de Janeiro e da Regi-

ão Metropolitana (apenas municípios costeiros). 

Tabela 31: Comparação demográfica entre o Município e a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 

 
Município do  

Rio de Janeiro 
Municípios costeiros 

da Micro-região 

População 1991 5.480.768 7.765.597 

População 2000 5.857.904 8.491.928 

População 2007 6.093.472 8.968.740 

Receita R$ 8.384.925.070,25 R$ 10.678.718.833,78 

PIB (× 103) (valores 2006) R$ 127.956.075,00 R$ 168.626.450,00 

PIB / capita R$ 20.851,00 R$ 18.801,58 

Índice de GINI 0,48 N/D 

Nº de leitos hospitalares 21.103 27.535 

Nº de leitos /1000 hab 3,46 3,07 

 

4.4.5 A orla da Cidade do Rio de Janeiro 

A estimativa dos impactos econômicos associados às mudanças climáticas, especial-

mente à elevação do nível médio relativo do mar e à mudança do regime de ondas, 

impõe que seja feita uma avaliação quantitativa dos bens em risco, bem como dos 

impactos sobre a indústria do turismo. Para tal fim, é necessário qualificar e identificar 

os diversos usos da orla da cidade, conforme indicado na Tabela 32. 

Caberia a execução de uma avaliação detalhada dos benefícios econômicos e sociais 

advindos de cada um dos tipos de uso, bem como dos custos diretos de proteção das 

atividades correntes e dos custos indiretos advindos da interrupção dos respectivos 

usos. Esta tarefa foge ao escopo do presente relatório, pelos motivos citados a seguir, 

mas deveria acompanhar metodologias já adotadas em cidades como Londres (City of 

London, 2007) e Copenhagen (Hallegatte et al., 2008). 
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Tabela 32: Categorias de uso da orla da Cidade do Rio de Janeiro. 

Recreativo 

 contemplativo calçadão, ciclovias, jardins 

 marinho balneário, Piscinão de Ramos, marina, iate clubes, pesca  

 não marinho parques , museus, Cidade do Samba 

Cultural 

 esporte maratona, passeios ciclísticos, arenas de esporte temporárias 

 música montagens especiais nas praias 

 história sítios históricos, monumentos 

 eventos festividades de Ano Novo 

Ambiental 

 APAs, Reservas, Parque Marinho 

Militar 

 histórico fortalezas 

 defesa civil bases salva-vidas, ancoradouro CBERJ 

 bases Arsenal da Marinha do Brasil, Base da Restinga de Marambaia, organizações militares 

Transporte 

 passageiros 
terminais das barcas, estação para transatlânticos, marina, píer do Pescador em Pedra 
de Guaratiba 

 carga terminais Ro-Ro, contêineres, atracadouros para pesca  

 viário pistas de rolamento 

 aeroviário Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

Industrial 

 marítimo estaleiros, passagem de dutos na orla ou no fundo de baía ou do mar 

 não marítimo pátios de estocagem para contêineres 

Saneamento 

 esgoto interceptor oceânico, Estações de Tratamento de Esgoto, emissários submarinos 

 água Sistema Guandu, adutoras 

 

Dos diversos usos indicados, porém, especial cuidado deve ser dado às garantias de 

circulação viária durante situações de emergência e de acesso aos centros de atendi-

mento à população (hospitais, Corpo de Bombeiros, centros de abrigo de população 

etc.). Os sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos também são vul-

neráveis, como será abordado na seção 4.5.3.4 (página 343), onde são abordadas as 

vulnerabilidades desses sistemas aos diversos aspectos das mudanças climáticas. 

Para cada um dos usos listados, existe uma cadeia de eventos associados às mudan-

ças climáticas que leva à interrupção ou à mudança do uso corrente. Por exemplo, 

durante um episódio de ressaca na década de 1990, a retirada da areia da praia do 

Leblon por ação das ondas levou à exposição da adutora de água que passava enter-

rada em frente ao muro de proteção. O abastecimento de água para vários bairros foi 

interrompido e a própria adutora foi destruída por ação das ondas. Em conseqüência, 

um novo traçado foi estabelecido e a adutora foi deslocada para o canteiro central da 

Avenida Vieira Souto (avenida litorânea).  
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Outro exemplo é a existência de pistas de rolamento ao longo de toda a orla da Zona 

Sul e da Barra da Tijuca, que necessitam ser interrompidas durante eventos de ressa-

ca. Isto possui um custo indireto para a Cidade muito alto, que talvez seja difícil de 

quantificar, mas que certamente exigiria uma resposta caso os eventos se tornassem 

mais recorrentes. A Figura 174 mostra o que ocorreu num evento de ressaca , no final 

da década de 1990, quando as pistas do Aterro do Flamengo tiveram de ser interrom-

pidas. Neste mesmo evento, a garagem de barcos do Iate Clube do Rio de Janeiro foi 

seriamente danificada pelas ondas. 

 

Figura 174: Ressaca na enseada de Botafogo, aterro do Flamengo em frente ao Morro da 
Viúva, com interrupção das pistas de rolamento (Foto: C.F.Neves, maio 2001). 

Como último exemplo, pode-se citar a própria existência da praia, fator de atração de 

turismo e área de lazer para a população da Região Metropolitana, mas que também é 

utilizada para realização de festas e montagens de arenas de esportes. Na primeira 

situação, a construção de obras rígidas de proteção da orla certamente dificultaria ou 

até mesmo impediria a utilização da praia pelos banhistas, à semelhança do que ocor-

reu na praia de Sepetiba. Na segunda situação, a solução seria o deslocamento das 

atividades esportivas para estádios e outras instalações (por exemplo, as construídas 

para os Jogos Panamericanos). Outra solução seria a construção de terraços de areia, 

como foi construído na orla de Pedra de Guaratiba (v. Figura 175) e Praia das Brisas, 

esta última, um terreno de fundo de baía, que na década de 1960 era originalmente 

um manguezal, posteriormente transformado em loteamento e urbanizado no contexto 

do Rio Orla, quando se preservou uma área de mangue, construíram-se terraços, no-

vas áreas de mangue foram plantadas e construíram-se píeres de recreio (estruturas 

de madeira) para acesso a pequenos barcos ou atividades de lazer. 
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Figura 175: Urbanização da praia de Pedra de Guaratiba, com terraços de areia. À frente do 
terraço existe uma plataforma construída sobre tubulões, utilizada como calçada para 
pedestres. 

 

4.5 Avaliação de Vulnerabilidades da Zona Costeira 

4.5.1 Uma visão de gerenciamento costeiro 

O gerenciamento costeiro, conforme implantado no Brasil, atribuiu aos Estados a res-

ponsabilidade pela adoção de mecanismos legais de controle, procedimentos de moni-

toramento e câmaras formais para discussão, visando a ordenação e o uso sustentá-

vel do espaço geográfico. Os desafios, no entanto, foram muitos, na medida em que 

cabia aos municípios a adoção de políticas para ordenação do uso do solo, a efetiva 

vigilância ambiental e o desejo da população de promover a sustentabilidade. Em pa-

ralelo às ações “up-bottom”, seriam necessárias ações “bottom-up” que raramente 

foram incentivadas, articuladas ou realizadas. O exemplo do Instituto Municipal Pereira 

Passos, ao reunir técnicos da Prefeitura de diversas origens e representantes do meio 

acadêmico, para pensar uma nova Cidade num cenário de mudanças climáticas, é no 

mínimo inovador no cenário do Programa de Gerenciamento Costeiro. Fatores que 

contribuíram para o sucesso da iniciativa incluem: a capacitação técnica dos órgãos da 
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Prefeitura, a visão urbanística de planejamento, a prática e a necessidade do planeja-

mento urbano para uma (mega)cidade como o Rio de Janeiro, e a existência de institu-

ições de ensino e pesquisa que vinham se dedicando há vários anos ao estudo dos 

temas relacionados à cidade ou ao estado do Rio de Janeiro. A questão das mudan-

ças climáticas e em particular da elevação do nível do mar foi apenas a centelha cata-

lisadora de um processo, já previsto no Projeto Orla do Ministério do Meio Ambiente, 

porém difícil de ser executado em outros municípios. 

No contexto de gerenciamento costeiro e suas relações com as mudanças climáticas, 

dez temas foram identificados: 

1. A base cartográfica para a zona costeira carioca: cartografia, hidrografia e 

geodésia como ponto de partida para a organização do conhecimento geográ-

fico. 

2. O contorno continental e sua vulnerabilidade às mudanças climáticas: ação 

das ondas e efeitos da maré meteorológica sobre as praias, lagunas, mangue-

zais e aterros; atenção especial deve ser dada ao possível rompimento da res-

tinga de Marambaia e os impactos sobre a baía de Sepetiba. 

3. O clima na zona costeira: o que mudou e o que ainda pode mudar? Ocorrência 

de ventos fortes da ordem de 100 km/h com duração superior a 90 minutos, 

mudanças nos índices pluviométricos e ocorrência de chuvas intensas, quali-

dade da água da chuva, padrões de temperatura, índices de incidência de raios 

ultravioleta e de insolação total, padrão de correntes e temperatura das águas 

oceânicas. 

4. A dependência econômica do mar: identificação das atividades econômicas 

desenvolvidas nas baías, na plataforma interna e no oceano aberto, tais como 

portos, transporte, turismo, pesca, explotação de recursos minerais; quantifica-

ção das características de projeto de obras costeiras (muros, cais, molhes de 

enrocamento, canais, comportas). 

5. A urbanização da faixa litorânea: soluções urbanísticas para um espaço es-

premido entre o mar e a montanha, sujeito a deslizamentos de encostas, de 

vastas planícies costeiras sujeitas a alagamentos e de ocupação inadequada 

das calhas fluviais, no caso de mudanças de regime pluviométrico e de eleva-

ção do nível do mar. 
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6. Arrecadação e riquezas geradas na zona costeira: atividades econômicas e 

distribuição de renda, arrecadação de impostos (em geral mais altos para os 

imóveis localizados na orla), os “royalties” do petróleo, taxas portuárias, impos-

tos sobre atividades relacionadas ao turismo e outras fontes de arrecadação; 

possibilidade de criação de fundos municipal e estadual destinados às obras de 

mitigação ou de proteção da zona costeira carioca e fluminense, respectiva-

mente. 

7. A análise de informações ambientais: novas posturas para o monitoramento 

ambiental, que inclui a coleta de dados, sua análise, a transformação de “da-

dos” em “informações” (úteis) para a sociedade, a atualização e manutenção 

permanente da rede de coleta; compartilhamento de equipamentos e dados em 

redes institucionais, reunindo órgãos federais, estaduais e municipais, para su-

porte às ações da Defesa Civil; ampliação do sistema AlertaRio, para incluir ou-

tras informações e aprimoramento da rede de divulgação (rádio, TV, telefonia 

celular, internet). 

8. A educação para o futuro: a produção de novos conhecimentos, a formação de 

professores, a divulgação correta através da imprensa em suas várias formas e 

a organização das comunidades locais, visando à construção de uma visão sis-

têmica da zona costeira; preparar as gerações futuras para um ambiente em 

transformação através de ações nos três níveis de ensino; transformação do 

conhecimento gerado na publicação do livro “Rio – próximos 100 anos” em ma-

terial didático (vídeos, web, cartilhas). 

9. A saúde na zona costeira: quais as conseqüências das mudanças climáticas 

para a saúde pública; mudanças na intensidade da radiação solar trazendo 

conseqüências para o decaimento bacteriológico dos esgotos lançados pelos 

emissários submarinos; ventos excepcionalmente fortes em águas rasas ou no 

oceano aberto podem colocar em ressuspensão organismos patogênicos apri-

sionados na grade sedimentar, podem gerar correntes que desloquem tais or-

ganismos de lugar, ou ainda podem provocar mudanças de salinidade e de 

temperatura da água do mar favoráveis à proliferação bacteriológica; mudan-

ças térmicas e de regime de ventos, associadas à poluição atmosférica, podem 

provocar outros tipos de efeitos sobre a saúde; possível fortalecimento de ilhas 

térmicas urbanas. 
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10. A água na zona costeira: a captação de água para uma população crescente e 

outros usos industriais, a distribuição da água para consumo doméstico e o seu 

despejo nos corpos d’água costeiros constituem importantes desafios para a 

Cidade do Rio de Janeiro, cuja principal fonte de abastecimento é o rio Guan-

du, cujas águas são oriundas da transposição do rio Paraíba do Sul; lançamen-

to de esgotos doméstico e industriais no interior das baías de Guanabara e de 

Sepetiba, e através dos emissários oceânicos; necessidade de investimentos 

em reuso, utilização de água de chuva, pesquisa de aqüíferos profundos e 

dessalinização de água do mar. 

Estes temas constituem assuntos para investigação científica, desenvolvimento tecno-

lógico e planejamento estratégico para o Município do Rio de Janeiro. A eles, devem 

ser adicionados dois outros temas, indispensáveis à sustentação da sociedade: ener-

gia e alimentos, abrangendo aspectos de produção, abastecimento e distribuição. To-

dos eles estão interligados entre si, não sendo possível estabelecer prioridade de um 

tema sobre outro: isto constitui o grande desafio do gerenciamento costeiro, que só 

pode ser atingido com plena participação da sociedade. A Figura 176 esquematiza o 

relacionamento entre esses temas e o Gerenciamento Integrado de Zonas Costeiras. 

Se essas ações forem conduzidas isoladamente por um município, talvez não sejam 

tão eficazes quanto o seriam se fossem tomadas de forma coordenada por um ocnjun-

to de municípios. Este é o caso dos municípios que se situam na orla da baía de Gua-

nabara e na Baixada Fluminense, ou na orla da baía de Sepetiba. 
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Figura 176: Esquematização da abordagem sistêmica para o gerenciamento da zona costeira. 

 

4.5.2 Cenários de mudanças climáticas 

Os cenários do IPCC, considerando as recentes revisões discutidas no encontro de 

Copenhaguen, estabelecem uma faixa entre 0,40m a 1,80m até o ano 2100. Estas 

seriam elevações graduais, em escala secular. A Figura 177 mostra a variação de ní-

vel médio relativo do mar em três localidades, Charleston (EUA), Santos e Cananéia 

(cujos dados foram gentilmente cedidos pelo Prof. Bjorn Kjerfve – Texas A&M, e pelo 

Prof. Joseph Harari – IOUSP), evidenciando a necessidade de se obterem séries tem-

porais extensas, com controle geodésico de régua ao longo das décadas. Silva (1992) 

recuperou os dados colhidos na Ilha Fiscal, então disponíveis na Diretoria de Hidrogra-

fia e Navegação da Marinha do Brasil, inclusive resgatou as diversas mudanças de 

zero de régua e tem continuado a atualizar esses dados (v. Figura 178). Quando com-
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parado com Cananéia, percebe-se a mesma tendência de elevação seguida de de-

créscimo, porém é impossível inferir, desses conjuntos de dados, alguma tendência 

secular. 

Mais preocupante do que as tendências de longo prazo, porém, são as flutuações do 

nível médio do mar associadas a fenômenos meteorológicos (maré meteorológica), 

que pode ser observada como uma discrepância entre a maré prevista e a maré ob-

servada (v. Figura 179) da ordem de 60 cm no dia 6 de maio de 2001. 

Tais erros têm se tornado mais evidentes nas últimas décadas, como observou Neves 

Filho (1992), analisando dados em Cananéia, Santos e Ilha Fiscal. De acordo com 

Silva (1992), variações de até 90 cm foram observadas na Ilha Fiscal decorrentes de 

maré meteorológica. Tal fenômeno pode ser causado indiretamente por ciclones extra-

tropicais que geram ondas de plataforma que se propagam de Sul para Norte ao longo 

da margem continental, bem como pela ação direta dos ciclones extratropicais sobre a 

plataforma continental adjacente, como foi observado por Menezes (2007). 
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Figura 177: Variação do nível médio relativo do mar para Charleston (EUA), Santos e Cananéia 
(Dados fornecidos por B.Kjerfve e J.Harari). 

 

Figura 178: Nível médio do mar anual na Ilha Fiscal, baía de Guanabara, Rio de Janeiro (dados 
fornecidos por G.N.Silva). 
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Figura 179: Maré meteorológica na Ponta da Armação, Niterói, baía de Guanabara em maio de 
2001 (dados cedidos por C.E.Parente). 

No caso das praias oceânicas, uma sobrelevação adicional é devida à dinâmica das 

ondas na arrebentação (“wave set-up”) que pode atingir 20% da altura da onda na 

arrebentação. A Figura 180 mostra a estimativa da altura de ondas durante o episódio 

do ciclone Catarina, quando ondas de 16m foram estimadas ao largo. É importante, 

nessas condições, orientar a população que ondas dessa magnitude não atingem a 

costa, pois vêm dissipando energia em sua propagação sobre a plataforma continental 

interna. Além disso, é necessário identificar, além da altura, qual a direção de propa-

gação e o período da onda, informações indispensáveis para se prever e alertar os 

serviços de Defesa Civil quais os locais de maior risco. Finalmente, é preciso conside-

rar que as ondas, ao atingirem a costa, encontrarão situações de nível do mar mais 

elevadas, seja devido à maré astronômica, seja devido à maré meteorológica; potenci-

almente elas podem atingir locais mais altos da praia ou da costa. Considerando como 

razoável uma altura de onda na arrebentação igual a 3m nas praias da Zona Sul ou 

Barra da Tijuca, uma sobrelevação adicional de 60 cm poderia ser considerada, o que 

influiria no nível d’água e na penetração de ondas nos canais do Jardim de Alah, da 

rua Visconde de Albuquerque, da Joatinga e de Sernambetiba (v. Figura 164). 

Em relação às ondas e à utilização de modelos numéricos de refração-difração (e.g. 

Rego, 1992) cabe fazer uma observação importante. As cartas náuticas, que são utili-

zadas para determinar a batimetria da plataforma interna (ou seja, até profundidades 

da ordem de 60m), foram elaboradas para fins de auxílio à navegação. Por este moti-

vo, as cotas indicadas estão referidas a um nível que coincide com a média das baixa-

mares de sizígia em algum porto do local. Considerando que: (1) existe uma amplifica-
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ção da maré quando penetra em baías; (2) que tal nível de referência da batimetria 

não está relacionado ao nível de referência da topografia terrestre; (3) nem sempre se 

dispõe de informações batimétricas com resolução espacial compatível com aquela 

usada nos modelos de refração-difração de ondas (da ordem de 1/8 do comprimento 

da onda); (4) que a propagação de onda ocorre, de fato, em condições de maré astro-

nômica e de maré meteorológica variáveis; conclui-se que um estudo mais cauteloso 

sobre o impacto das ondas nas praias deveria considerar um acréscimo da ordem de 

pelo menos 2m dos valores indicados na carta náutica, além de se corrigir os valores 

para o datum IBGE. Isto apenas reforça o que já foi mencionado em outros trechos 

deste Relatório: a necessidade urgente de se obter um modelo digital de terreno ou 

uma cartografia unificada para a zona costeira, incluindo áreas emersas e submersas. 

As variações transientes de nível médio do mar são, de certa forma, mais preocupan-

tes do que a elevação de longo prazo pois: (1) são maiores em magnitude e tenderão 

a aumentar, caso se intensifiquem os ciclones extratropicais; (2) podem se tornar mais 

recorrentes, em função do aumento de tempestades; (3) ocorrem muitas vezes asso-

ciadas a chuvas intensas (passagens de frentes frias, por exemplo), quando a drena-

gem seria prejudicada pela elevação temporária do nível médio do mar; (4) estão as-

sociadas a padrões de correntes, inclusive em mar aberto. Portanto, a identificação de 

áreas alagáveis no município do Rio de Janeiro para elevações de nível do mar até 2m 

constituiria um cenário muito razoável de ser considerado até 2100. 

Ensaios com modelos numéricos de circulação atmosférica, conduzidos no IAG/USP 

(Ricardo Camargo, comunicação pessoal) para diferentes condições de temperatura 

da superfície do mar mostram possíveis rotas do ciclone Catarina (v. Figura 181). Por 

outro lado, modelos globais (e.g. Hadley Center) confirmam a intensificação de ciclo-

nes extratropicais na porção ocidental do Atlântico Sul na região que se estende do 

Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. As tentativas de previsão da maré meteorológi-

ca, utilizando modelos numéricos de circulação oceânica, não têm sido bem sucedi-

das, o que pode ser explicado por alguns fatores: (1) deficiência dos modelos atmosfé-

ricos que tendem a suavizar as perturbações; (2) deficiência dos modelos oceanográ-

ficos em descrever a temperatura da superfície do mar; (3) dificuldade computacional 

para simular dinamicamente a interação oceano-atmosfera; (4) falta de acoplamento 

entre modelos oceanográficos e modelos de circulação costeira; (5) falta de dados 

observacionais para calibração de modelos e para correto entendimento dos proces-

sos físicos intervenientes (e.g. ondas de plataforma de origem remota, efeitos baroclí-

nicos, ressonância local).   
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Figura 180: Geração de ondas – ciclone Catarina. 
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Figura 181: Ensaios sobre possíveis trajetórias de ciclones extratropicais (F.V. Branco, M. 
Longo, P.L.S. Dias, R. Camargo, 2005). 

 
 

  



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 338/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

4.5.3 Quantificação dos impactos das mudanças climáticas 

Nicholls et al. (2007) faz um estudo comparativo de vulnerabilidade às mudanças cli-

máticas de 136 cidades portuárias com população superior a 1 milhão de habitantes. 

Por este estudo, a Cidade do Rio de Janeiro ocupa a 56ª posição dentro do ranking de 

vulnerabilidade de bens (US$ 4,13 bilhões) e a 54ª posição em vulnerabilidade popu-

lacional (98.000 pessoas) e, dentro de 7 anos, ocupará a 66ª posição. As demais ci-

dades brasileiras consideradas no referido estudo encontram-se listadas na Tabela 8. 

É certamente questionável que, por este estudo, Vitória ocupe uma posição de maior 

vulnerabilidade do que o Rio de Janeiro, tanto em população quanto em patrimônio. 

Isto justifica aprofundar a investigação sobre o assunto, manter a metodologia de aná-

lise, utilizando-se porém dados mais confiáveis e obtidos por órgãos e instituições lo-

cais, em vez de utilizar informações de bancos de dados internacionais. 

4.5.3.1 Urbanização costeira 

O Rio de Janeiro é uma cidade conquistada ao mar, mas nem sempre as obras e os 

equipamentos urbanos construídos a beira-mar consideraram, como risco, tal proximi-

dade com o mar. Pode-se dizer mesmo que muitas obras foram construídas de forma 

não condizente com a moderna técnica da engenharia costeira, quase mesmo em de-

safio ao mar e a sua força. O ocorrido na Praia da Macumba (Figura 182) é significati-

vo da distância entre a vontade popular, o projeto arquitetônico e a prática da enge-

nharia costeira. A população desejava obras de urbanização, a qual foi construída 

dentro da faixa dinâmica da praia; em conseqüência, a obra é destruída parcialmente, 

em alguns pontos mais avançados, sempre que ocorre uma ressaca ou sucessão de 

ressacas mais fortes, exigindo sua reconstrução periódica. No caso de mudanças cli-

máticas resultarem no aumento da freqüência de ressacas, não haveria outra solução 

a não ser o reposicionamento da obra. 

Situação diversa ocorre em Pedra de Guaratiba, onde as casas foram construídas 

quase que dentro d’água. A Figura 183 ilustra tal situação, agravada pelo fato de que 

um cinturão de saneamento foi construído entre as casas e o mar e, atualmente, pode 

se dizer que estas tubulações, caixas de passagem situam-se dentro d’água, sujeito a 

interrupções de serviço caso sejam afogadas. Neste local, a baía é protegida pela res-

tinga de Marambaia, o que faz com que apenas ondas locais, de curto período e altura 

limitada, atinjam as casas em situação de maré alta. Na hipótese de um evento extre-

mo que resultasse no rompimento da restinga, essas casas seriam seriamente danifi-

cadas.  
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(A) foto em 2001 

  
( B ) foto em 2005 

 
(C) foto em 2007 

Figura 182: Praia da Macumba, em três momentos de ação das ondas. 
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Figura 183: Pedra de Guaratiba: posição das casas em relação ao mar. A diferença de tempo 
entr as duas imagens é de aproximadamente 3 horas. (Foto: D. Muehe, maio 2007) 

4.5.3.2 Obras costeiras 

A Tabela 33 procura descrever vários tipos de obras costeiras e identificar parâmetros 

ambientais que sejam relevantes para o dimensionamento estrutural ou funcional da 

obra. De certa forma, caracteriza-se também a vulnerabilidade dessas obras a mudan-

ças climáticas e, para tal fim, procurou-se atribuir um valor de 0 a 3 para a importância 

de cada uma das condições ambientais consideradas. É evidente que tal lista não es-

gota nem os tipos de obas existentes, nem o universo de parâmetros ambientais a 

serem considerados.  

Nas avaliações de impactos das mudanças climáticas, muitas vezes considera-se a-

penas o valor de construção de uma obra. Mesmo que a obra venha a ser danificada, 

os custos de sua reconstrução precisam ser avaliados em função das novas técnicas 

construtivas e das informações ambientais coletadas. Além disso, é necessário consi-

derar os prejuízos decorrentes da interrupção funcional da obra, que podem vir a ser 

bem maiores do que os custos originais de construção. Por exemplo, a destruição de 

uma obra de urbanização costeira, como o muro da praia do Leblon, ou de uma aduto-

ra de abastecimento de água ou de um interceptor de esgotos, que estejam enterrados 

na praia, pode significar um custo muito alto para a Cidade em termos de perdas de 

receita de turismo, queda de arrecadação de impostos, e outros custos imponderáveis 

para a imagem da cidade.  
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Tal estimativa deve ser conduzida, porém, a partir de uma iniciativa do Poder Público, 

em consonância com a sociedade, de modo a estabelecer uma percepção de vulnera-

bilidade.  

 

Tabela 33: Identificação da vulnerabilidade das obras costeira a parâmetros ou informações 
ambientais 

 Vulnerabilidade / Necessidade de Informações 
 

Obras costeiras terreno nível do mar onda sedimento vento rio 
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55 5564 72 72 53 52 46 45 13 32 23 23 17 totais 

morfologia 
de praia 

obras rígidas aderentes 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 2 0 0 25 

obras rígidas destacadas 3 1 3 3 3 3 3 3 0-1 1 2 0 0 26 

obras flexíveis aderentes 3 3 3 3 3 3 3 2 0-1 1 2 0 0 27 

alimentação artificial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 29 

espigões 3 3 3 3 3 3 3 3 1-2 1 1 0 0 28 

embo-
cadura 

guia-correntes 3 3 3 3 3 3 3 3 0-1 1 1 3 3 33 

transpasse de sedimentos 3 2 2 2 3 3 3 3 0-1 0 0 0 2 24 

rios canalizados 1 3 3 3 0-2 0-1 0-1 1-2 0 1 1 3 3 24 

portos 

estruturas de acostagem 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 0 0 0 29 

estruturas de abrigo 3 2 3 3 3 3 3 2 0 1 1 1 0 25 

áreas de manobra e canais 
de acesso 

3 3 3 3 2 2 2 3 0 3 0 1 0 25 

estocagem e armazenamen-
to 

0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 11 

equipamentos 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 8 

tomadas 
d’água 

estruturas de captação 2 2 3 3 2 2 1 2 0 0 0 3 3 23 

bombas 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 13 

estruturas de apoio 3 3 3 3 2 2 0 2 0 0 0 1 1 20 

saneamento 

rede de abastecimento 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

rede pluvial 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

rede de coleta de esgoto 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

emissários 3 2 3 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 25 

canais de drenagem 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1-2 14 

diques 3 3 3 3 3 3 3 1-2 0 3 2-3 0 0 29 

dutos 
rígidos 3 2 2 2 3 3 3 3 1-2 1 0 0 0 24 

flexíveis 3 2 2 2 3 3 3 3 1-2 1 0 0 0 24 

dragagem estuarina 3 1-2 3 3 1-2 1-2 0-1 3 0 2 2 3 3 29 

 marítima 3 0-1 3 3 2-3 2-3 1-2 3 0 2-3 1-2 0 0 26 

Legenda:   0 = sem importância ;   1 = pouco importante;   2 = importante;   3 = muito importante. 
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4.5.3.3 Setor de transportes 

Em um cenário de mudanças climáticas, é necessário identificar possíveis situações 

que caracterizem a vulnerabilidade dos sistemas de transportes, especialmente para 

uma metrópole localizada a beira-mar como o Rio de Janeiro. As situações previstas 

devem cobrir desde as de impacto limitado àquelas de emergência ambiental (calami-

dade pública em seu grau mais severo). Os seguintes aspectos foram considerados: 

 Transporte marítimo de passageiros (barcas): (1) ocorrência de nevoeiro com 

aumento do risco de colisão de embarcações ou interrupção de serviço; (2) ne-

cessidade de verificação do nível do mar em relação às pontes de embarque. 

 Marinas e atracadouros: (1) incidência mais freqüente de ondas de Sudeste e 

ressonância na garagem de barcos do Iate Clube do Rio de Janeiro; (2) resso-

nância na Marina da Glória em eventos de ressaca; (3) incidência de ondas 

sobre o quebra-mar da Marina da Glória afetando sua estabilidade; (4) incidên-

cia de ondas e nível do mar no píer do Pescador em Pedra de Guaratiba. 

 Cais do Porto: (1) incidência de ventos sobre as estruturas e equipamentos 

portuários; (2) cotas de coroamento do cais. 

 Aeroportos: (1) incidência de ondas sobre o enrocamento da pista do aeroporto 

Santos Dumont; (2) sistema de drenagem dos aeroportos Santos Dumont e In-

ternacional do Rio de Janeiro Antonio Carlos Jobim; (3) inundação da pista da 

Base Aérea de Santa Cruz em situação de marés altas de sizígia e marés me-

teorológicas excepcionais; (4) formação de nevoeiro na baía de Guanabara em 

consequência do gradiente de temperatura entre a superfície do mar e o ar; (5) 

regime de ventos na baía de Guanabara, na baixada de Jacarepaguá e na baía 

de Sepetiba, afetando a operação do tráfego aéreo. 

 Transporte terrestre de passageiros: (1) vias litorâneas na Zona Sul e Barra da 

Tijuca vulneráveis à ação de ressacas (maré meteorológica + preamar de maré 

astronômica + ondas altas na arrebentação), com interrupção de tráfego de ve-

ículos; (2) inundação de importantes vias de escoamento (praça da Bandeira, 

rua Jardim Botânico, avenida no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, rua Vo-

luntários da Pátria, avenida Nossa Senhora de Copacabana) em caso de chu-

vas intensas, por dificuldade de escoamento; (3) deslizamentos de encostas 

em eventos de chuvas intensas; (4) os sistemas de trens urbanos e metrô seri-

am afetados indiretamente, caso houvesse interrupção do fornecimento de e-

nergia elétrica. 
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Em termos de planejamento urbano, a Cidade deveria estabelecer malha viária de 

emergência (rotas de fuga), a qual permanecesse necessariamente fora de riscos de 

inundação e que garantisse acesso a pontos estratégicos de Defesa Civil (Corpo de 

Bombeiros, hospitais, abrigos para a população). 

4.5.3.4 Infra-estrutura de saneamento 

Volscham (2008) faz uma apreciação sobre a questão de abastecimento d’água e es-

gotamento sanitário para a Cidade do Rio Janeiro.  

O Rio de Janeiro possui três grandes sistemas de abastecimento de água (SAA), 

Guandu (que responde por 80% da população), Acari e Ribeirão das Lajes, além de 

alguns micro-sistemas locais, por exemplo, na Floresta da Tijuca e no maciço de Geri-

cinó. Embora 100% da população seja atendida pelo SAA, apenas 82,91% da popula-

ção é atendida por sistemas de esgotos sanitários. Da quantidade de esgotos gerados, 

61,74% é submetido a tratamento, o que é insatisfatório para uma cidade do porte do 

Rio de Janeiro. 

Os sistemas de abastecimento são vulneráveis tanto no caso de estiagens prolonga-

das, que afetam a disponibilidade hídrica dos mananciais superficiais, quanto no caso 

de chuvas intensas, que aumentam a turbidez dos rios, levam esgotos e lixo aos rios, 

afetam a segurança estrutural de barragens e outras obras hidráulicas e sobrecarre-

gam a rede de coleta de esgotos e de drenagem pluvial, com possibilidade de extrava-

zamento para os corpos hídricos (praias, baías, lagunas e rios). 

A elevação do lençol freático em consequência da elevação do nível médio do mar, 

seja ela permanente de longo prazo, seja ela transiente devido à maré meteorológica, 

provoca infiltrações na rede de coleta de esgotos, eventuais extravazamentos para as 

galerias de águas pluviais, refluxo de esgotos domésticos para as casas, aumento da 

pressão interna nas canalizações de esgotos, sobrecarga de equipamentos eletrome-

cânicos, sobrecarga hidráulica das estações de tratamento de esgotos pelo aumento 

da contribuição. 

No caso dos emissários submarinos, a elevação do nível médio do mar exige a eleva-

ção das cotas piezométricas de todo o sistema, sob risco de diminuição da eficiência 

hidráulica. Desta forma, certamente seria do interesse das empresas de saneamento, 

sua participação em uma rede de instituições que viessem a cuidar do monitoramento, 

em tempo real, do nível do mar na orla marítima do Rio de Janeiro. 
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Ainda no contexto das mudanças climáticas, Volscham (2008) e Maia (2008) enfatizam 

que a elevação da temperatura do ar levará ao incremento do consumo de água, do 

consumo energético e da evaporação em reservatórios; a cobertura vegetal de toda a 

bacia hidrográfica será igualmente influenciada. Olhando agora os padrões de tempe-

ratura da água do mar, a alteração das propriedades bio-físico-químicas trará conse-

quências sobre a dissolução e dispersão de poluentes, bem como com os padrões de 

evaporação dos corpos d’água costeiros, formação de brisas e de névoa.  

Segundo Volsham (2008), existe ainda grande resistência do setor de saneamento a 

incorporar cenários de mudanças climáticas no projeto das redes de coleta de esgotos 

e de distribuição de água. Soluções gerenciais ou ajustes político-institucionais têm 

sido o caminho adotado, o que inevitavelmente conduzirá a situações de acomodação 

ou de abandono de instalações. As recomendações do autor dividem-se em duas ca-

tegorias: conjunturais e de gestão da demanda.  

As medidas conjunturais seriam: 

 definir estratégias inseridas nos planos de gestão de recursos hídricos e base-

adas em conhecimento científico; 

 modificar padrões de consumo; 

 prover recursos financeiros ao setor; 

 promover a comunicação com a sociedade e induzir sua participação nos pro-

cessos decisórios; 

 integrar gestão do solo com gestão de recursos hídricos; 

 mapear áreas de inundação; 

 desenvolver sistemas de controle e de previsão de inundação; 

 construir arranjo institucional para situações emergenciais. 

As medidas de gestão da demanda seriam: 

 implantar sistemas de micro-medição e novos modelos tarifários; 

 estimular o uso racional da água em novas construções; 

 captar água de chuva em imóveis com mais de 500 m2 de área impermeabili-

zada; 

 estimular e implantar programas locais de combate às perdas e aos desperdí-

cios de água; 

 setorizar o sistema de abastecimento de água, promovendo a sua otimização 

com ênfase na eficiência energética. 
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4.5.3.5 Valoração dos bens ou benfeitorias em risco 

Nicholls et al. (2008) comparam os bens e benfeitorias de 136 cidades portuárias em 

todo o mundo, considerando população em áreas de risco de inundação, taxa de cres-

cimento populacional, movimentação de carga dos portos. São considerados ao todo 

seis cenários, que incluem a cidade atual e a cidade futura, combinando-as com mu-

danças climáticas (elevação do nível do mar, aumento de tempestades), subsidência 

(natural e antropogênicas) e parâmetros sócio-econômicos. A estimativa dos bens ou 

benfeitorias em risco efetuada pelo autor, de acordo com a experiência internacional 

que situa tais valores na faixa de 4 a 5 vezes o valor do PIB per capita, foi calculada 

com base na seguinte fórmula: 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑝 × PIB/capita × 5 

onde a população exposta foi calculada com base nas informações do LANDSAT 2002 

e o PIB per capita foi considerado o mesmo em todo o país (aproximadamente 

US$ 8.490,00). Para o Rio de Janeiro, Nicholls et al. (2008) consideraram uma popu-

lação de 98 mil habitantes em risco, de um total de 11,469 milhões de habitantes em 

2005, e obteve um valor de US$ 4,13 bilhões, que aumenta para US$ 38,94 bilhões 

em 2100; ele ressalva a possibilidade de haverem sido subestimados tais valores, ten-

do em vista mudanças futuras das benfeitorias da cidade e diferenças sociais entre 

áreas rurais e urbanas. Ainda segundo o autor, Vitória seria a cidade brasileira mais 

vulnerável, com patrimônio sob risco valorado em US$ 13,52 bilhões atualmente, ou 

seja, mais de 3 vezes maior do que o do Rio de Janeiro, o que não parece razoável. 

Decidiu-se assim aplicar a mesma metodologia usada por Nicholls et al. (2008) para 

os dados reais da Cidade do Rio de Janeiro. Considerando a população em risco de 

403.000 habitantes em áreas com cota média inferior a 1,5 m (v. Tabela 30), conside-

rando um valor de PIB per capita de R$ 20.851,00 (valores IBGE de 2006), obtém-se 

um valor de bens em risco de R$ 42 bilhões. Considerando um valor igual a 2 para 

conversão de dólar para real, existe atualmente uma diferença de aproximadamente 5 

vezes entre os valores estimados pela mesma metodologia, porém usando os dados 

reais. 

Pelo presente projeto, propõe-se então uma nova metodologia de cálculo para os bens 

e benfeitorias em risco, baseada em três fatores: 

 no conceito de “extensão equivalente de linha de costa”,  



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 346/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 no índice de vulnerabilidade a parâmetros ambientais, que varia de 0 a 1, de 

acordo com os valores indicados na Tabela 33, normalizados pelo valor máxi-

mo igual a 39; e  

 na área de abrangência do impacto da obra costeira, que pode ser local (L), de 

bairro (B) e de toda a cidade (C), valendo respectivamente 1, 2 e 3. 

O conceito de “extensão equivalente de linha de costa” baseia-se na atribuição de um 

valor monetário com base no PIB municipal per capita (R$ 20.851,00 / hab) e na taxa 

de habitantes por quilômetro de linha de costa, que nos municípios costeiros da Micro-

Região do IBGE denominada “Metropolitana do Rio de Janeiro”, atinge o valor de 

41.141 hab/km LC. Assim, atribui-se um valor monetário de R$ 858 milhões / km LC, 

considerando os mesmos argumentos apresentados por Nicholls de que os investi-

mentos são da ordem de 25% do PIB, uma taxa de crescimento de benfeitorias de 

3% a.a. e uma vida útil de 40 anos. 

Para determinação da “extensão equivalente”, considera-se a extensão real para as 

obras de proteção costeira. Outras obras seriam avaliadas traduzindo seus valores de 

danos ou de impactos à cidade, ao bairro ou local, em termos de uma extensão fictícia 

de linha de costa, à taxa de conversão de R$ 858 milhões. Os valores aqui considera-

dos incluiriam a obra, os prejuízos pela interrupção da função da obra ou o dano estru-

tural. A Tabela 34 resume as diversas obras identificadas ao longo da orla da Cidade 

do Rio de Janeiro. O valor total encontrado é de R$ 89,58 bilhões, praticamente o do-

bro daquele encontrado utilizando-se a metodologia baseada apenas na população 

sob risco de inundação. 

Portanto, no caso do Município do Rio de Janeiro, pode-se refinar a estimativa feita 

anteriormente para a costa brasileira e avaliar que os valores em risco situam-se numa 

faixa de R$ 42 a R$ 90 bilhões. 
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Tabela 34: Avaliação de obras costeiras em risco 

Obras costeiras 
   Vulnerabilidade a agentes ambientais / 
   Necessidade de Informações 

a
b

ra
n

g
ê

n
c
ia

 

e
x
te

n
s

ã
o

 

e
q

u
iv

a
le

n
te

 
(k

m
) 

e
x
te

n
s

ã
o

 
p

o
n

d
e
ra

d
a
 

categoria tipo  locais 

morfologia 
de praia 

obras rígidas aderentes 0 
orla oceânica: Copacabana; Ipanema-Leblon; São Conrado;  
orla baía de Sepetiba: Sepetiba; Dona Luísa 

B 20 25,64 

obras rígidas destacadas 26 -  não há  - - - 0,00 

obras flexíveis aderentes 27 -  não há  - - - 0,00 

alimentação artificial 29 
orla oceânica: Copacabana, Ipanema-Leblon 
orla baía de Guanabara: Ramos 

B 15 22,31 

espigões 28 -  não há  - - - 0,00 

embo-
cadura 

guia-correntes 33 
orla oceânica:canal de Jardim de Alah; canal da Joatinga; 
canal de Sernambetiba 
orla baía de Guanabara: rio da Carioca 

L 3 2,54 

transpasse de sedimentos 24 -  não há  -   0,00 

rios canalizados 24 canal do Mangue e afluentes; rio da Carioca; rio Meriti B 1 1,23 

portos 

estruturas de acostagem 29 
baía de Guanabara: Píer Mauá, cais da Gamboa, cais de São 
Cristóvão, píer do Salvamar, Iate Clube do Rio de Janeiro 
baía de Sepetiba: píer do Pescador (Pedra de Guaratiba) 

L-B 5 3,21 

estruturas de abrigo 25 marina da Glória L 0,5 0,32 

áreas de manobra e 
 canais de acesso 

0 interior da baía de Guanabara L 5 3,21 

estocagem e  
armazenamento 

0 vários locais no entorno do porto do Rio de Janeiro L 5 1,41 

equipamentos 0 guindastes, pórticos para movimentação de contêineres L 1 0,21 

tomadas 
d’água 

estruturas de captação 0 Zona Industrial de Santa Cruz L 1 0,59 

bombas 0 -  não há  -   0,00 

estruturas de apoio 0 -  não há  -   0,00 

saneamento 

rede de abastecimento 0 distribuída na cidade B 10 5,13 

rede pluvial 0 distribuída na cidade B 10 5,13 

rede de coleta de esgoto 0 distribuída na cidade B 10 5,13 

emissários 0 Ipanema, Barra da Tijuca C 10 19,23 

canais de drenagem 14 
São Sebastião, Sernambetiba, Cortado, Visconde de Albu-
querque, Mangue 

B 10 7,18 

diques 29    0,00 

dutos 
rígidos 24 óleo (baía de Guanabara) C 1 1,85 

flexíveis 24    0,00 

dragagem 
estuarina 29 baía de Guanabara; baía de Sepetiba B 0 0,00 

marítima 26 ilha da Cotunduba; orla do Leblon B 0,1 0,13 

A  =     extensão ponderada total Totais  108 104,43 

B  =     população / km linha de costa   =  41.141 hab/km A×B = 4.296.282 

C  =   PIB / capita (município)   =  R$ 20.851,00  

D  =  A × B × C estimativa de valores de patrimônio em risco R$ 89,58 bilhões 

 

  Legenda: 

    - abrangência:  L = local (peso =1)  ;  B = bairro (peso = 2)  ;  C = cidade (peso = 3) 

    - vulnerabilidade a parâmetros ambientais: valor máximo = 39    V% = valor ÷ 39 

    - extensão ponderada = extensão equivalente (km) × abrangência × V% 
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4.5.4 Respostas às mudanças climáticas 

O Instituto Municipal Pereira Passos procurou reunir um conjunto de especialistas do 

meio acadêmico e técnicos de vários órgãos e setores da Prefeitura do Rio de Janeiro 

para examinar cenários e caminhos de evolução da Cidade. De acordo com as orien-

tações do IPCC, as possíveis respostas classificam-se em três categorias (resumidas 

na Tabela 35), a saber: 

 Recuo: consiste em não tomar nenhuma ação face às mudanças climáticas, 

especialmente a elevação do nível do mar; 

 Acomodação: consiste em adaptar o uso corrente do solo para novos tipos de 

usos, condizentes com as condições ambientais futuras; 

 Proteção: consiste em adotar medidas de engenharia capazes de sustentar o 

uso corrente. 

No caso do Município do Rio de Janeiro, dois importantes argumentos justificam a 

proteção da orla: (1) o valor e o significado das obras e das benfeitorias posicionadas 

a beira-mar, (2) a imagem da cidade como centro cultural, histórico e balneário. Estes 

dois fatores representam fontes de arrecadação de impostos e de geração de empre-

gos pela indústria do turismo. 

A opção pela acomodação, para uma orla quase totalmente construída pelo homem, 

restringe-se às regiões menos povoadas da baixada de Sepetiba, onde seria possível 

criar parques municipais onde hoje estão localizados os manguezais ou adaptar aque-

la região à implantação de viveiros de aqüicultura. 

A opção pelo recuo pode ser exemplificada pelo processo de desvalorização da antiga 

Zona Portuária do Rio de Janeiro, que constitui hoje sério problema urbanístico para 

diversas administrações da cidade e fato que se repete em quase todas as antigas 

cidades portuárias. Também nesta opção existe um custo, camuflado pela não-ação, 

que é representado pela deterioração urbana e social de uma parte da cidade, que se 

transforma em pólo de atração para camadas marginais da sociedade, ou até em foco 

de proliferação de doenças. Parte da orla litorânea de Fortaleza passou por este pro-

cesso de degradação, sendo abandonada quando se intensificou o processo de ero-

são após a construção do molhe de Mucuripe. No caso do Rio de Janeiro, merece 

especial atenção uma região em Acari, com risco de inundação, onde já existe uma 

favela com alta densidade demográfica. 
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Tabela 35: Possíveis respostas às mudanças climáticas na zona costeira. 

 Tipo Custo Impacto 

Recuo 

Abandono das casas e das benfei-
torias 

nulo (perda total), 
custos indiretos 

deterioração urbana 

Destruição de biomas 
nulo (perda total), 
custos indiretos 

perda de biodiversidade 

Implantação de nova rede de 
saneamento 

moderado a alto transtornos diversos à vida da cidade 

Acomodação 

Reconstrução periódica das ben-
feitorias 

baixo, permanente deterioração urbana 

Aproveitameto de áreas inunda-
das para aqüicultura 

baixo a moderado geração de empregos 

Proteção 

Engordamento de praias moderado 

benéfico ao aproveitamento turístico 
benéfico para alguns organismos mari-
nhos 
identificação de área de empréstimo 

Fixação da costa com enrocamen-
to ou blocos de concreto 

moderado a alto 

impacto visual muito negativo 
dificuldade de acesso para banhistas 
acúmulo de lixo favorece crescimento 
de insetos e ratos 

Construção de muros de proteção moderado a alto 
impacto visual controlável 
facilidade de acesso para banhistas 

Construção de quebra-mares ou 
estruturas no mar 

alto 
impacto paisagístico controlável 
qualidade e circulação da água a ser 
monitorada 

Recuperação de estruturas portu-
árias 

alto 
manutenção da atividade, geração de 
riquezas, empregos 

Construção de diques de proteção 
ao sistema de captação de água 

moderado a alto garantia de abastecimento 

 

4.6 Recomendações 

1) Rede Geodésica Costeira: implantação de marcos topográficos ao longo da orla 

2) Base Cartográfica unificada para a zona costeira 

3) Monitoramento meteorológico 

a) Mudanças de metodologia para medição de ventos 

b) Associação entre redes (Aeronáutica, Marinha, GEORIO, INMET, SIMERJ) 

4) Monitoramento oceanográfico 

a) Postos maregráficos e linimétricos: Ilha Fiscal, Baía de Sepetiba, lagoas, refe-

renciados à Rede IBGE (SGB) 

b) Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

c) Correntometria próximo aos emissários 

5) Monitoramento de ondas 

a) Caracterização instantânea 

b) Caracterização da sazonalidade 

c) Tendências de longo prazo 

6) Monitoramento morfodinâmico de praias 

a) Perfis topográficos sistemáticos 
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b) Acompanhamento por vídeo sazonal e de longo prazo 

http://www.niwascience.co.nz/services/cam-era/ 

7) Pesquisa de jazidas de areias marinhas, quantificação de volumes disponíveis e 

estudos prévios de impactos ambientais 

8) Reavaliação do dimensionamento de projeto de obras na zona costeira: cais, obras 

de enrocamento (quebra-mares, guia-correntes),  muros,  emissários submarinos 

9) Reavaliação e adaptação das cotas de coroamento de aterros, greide das vias de 

circulação, e criação de uma Rede Viária de Emergência 

10) Avaliação das obras de drenagem: identificação de afogamento e de penetração 

da maré nos canais de drenagem, rios canalizados e rede de águas pluviais 

11) Quantificação da vulnerabilidade das atividades econômicas, através da identifica-

ção de suas interconexões 

12) Restrição à ocupação em áreas de risco de inundação e verificação do risco em 

áreas de abrigo, hospitais, quartéis do Corpo de Bombeiros e demais pontos de 

apoio à Defesa Civil 

13) Estabelecimento de faixas non aedificandi na orla 

14) Alocação de parte dos impostos e/ou royalties para estudos ambientais e de ações 

mitigadoras 

15) Educação em 3 níveis, incluindo a atualização de professores e direcionamento de 

pesquisas 

16) Maior aproximação entre as ciências físicas e as ciências da vida 

17) Identificação das áreas de risco para diversos tipos de doenças e entendimento 

dos agentes físicos envolvidos 

18) Reflorestamento de áreas urbanas, das encostas (extensão de parques na Pedra 

Branca e Gericinó), das restingas e de manguezais 

19) Indução de projetos de pesquisa sobre processos costeiros e vulnerabilidade atra-

vés de agências de fomento (especialmente a FAPERJ) 

a) Incidência das ondas nas praias 

b) Empilhamento, galgamento, espraiamento 

c) Morfodinâmica de praias 

d) Interação oceano-atmosfera em várias escalas 

 

 

  

http://www.niwascience.co.nz/services/cam-era/
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5 VULNERABILIDADES DA ZONA COSTEIRA DO CENTRO  

METROPOLITANO DE RECIFE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS6 

5.1 Sumário Executivo 

Quais as características da zona costeira do Centro Metropolitano do R e-
cife?  

O Centro Metropolitano do recife está situado na faixa litorânea, composta de rios e 

estuários, e estende-se sob uma planície sedimentar com altitude média de 4 m. Esta 

área apresenta clima Tropical Atlântico com temperaturas elevadas durante o ano todo 

(média anual = 27 ºC) e pluviosidade anual de cerca de 2000 mm. A precipitação mé-

dia anual decresce do sul para o norte e sua variabilidade interanual está associada 

aos fenômenos de La Niña/Oscilação Sul e do Dipolo do Atlântico positivo, ocorrendo 

situação inversa (baixa precipitação) durante episódios de El Niño e Dipolo do Atlânti-

co negativo. Demais fenômenos meteorológicos, tais como a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), perturbação/ondas de leste, Vórtices Ciclônicos da Atmosfera Su-

perior (VCAS) e brisas, atuam de forma direta em sub-regiões distintas e se super-

põem em algumas sub-regiões, nas mesmas épocas ou em épocas diferentes propor-

cionando períodos de chuva e de estiagem. O regime de ventos é governado pelo pa-

drão geral de distribuição da pressão atmosférica no Oceano Atlântico Sul, com pre-

dominância de ventos de SE, mais intensos nos meses de julho e agosto. As marés 

registradas na região são do tipo semi-diurna e classificadas como meso-marés, em 

termos de amplitude (~0,7 m de variação média). As correntes superficiais e profundas 

são mais intensas na região sul da RMR, com direção predominante na superfície para 

sudoeste durante a enchente e para noroeste nos demais estágios de maré. As maio-

res/menores ondulações ocorrem durante os meses de setembro e janeiro/ de março e 

julho, e seus períodos significativos variam entre 5,1 e 6,8 segundos. Os principais 

ecossistemas desta região são os manguezais, com representação mais expressiva 

no núcleo metropolitano, as restingas, os fragmentos de mata atlântica e os recifes de 

coral. No ambiente marinho, os recifes de coral destacam-se como ecossistemas al-

tamente diversificados, ricos em recursos naturais e de grande importância ecológica, 

econômica e social. O sistema hídrico da RMR se apresenta bem drenado superficial-

mente com presença de diversos rios, córregos e lagoas, onde o principal curso 

d’água do segmento territorial é o Rio Capibaribe. A ocupação da região, diante de 

suas condições físicas e ambientais, é marcada pelo manejo de áreas alagadiças e 

                                                

6
 Este capítulo tem a autoria principal do Prof. Moacyr Araujo da UFPE < moa@ufrpe.br >. 

mailto:moa@ufrpe.br
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inundáveis com aterramento das mesmas pela população. Os manejos que foram in-

devidamente realizados sem respeitar as condições de escoamento das águas pluviais 

levam, até hoje, a constantes alagamentos na região. Atualmente, os quatro municí-

pios abrangem nos seus territórios áreas litorâneas intensamente urbanizadas, onde 

foram identificadas 19 áreas (equivalente a 49% da região) com intervenções costeiras 

de notável diversificação e arranjo entre os quatro municípios. 

Quais as características naturais, econômicas e sociais que contribuem 
para a vulnerabilidade do Centro Metropolitano do Recif e ao aumento do 
nível do mar? 

O Centro Metropolitano do Recife apresenta características geográficas que, por si só, 

já lhe conferem elevada vulnerabilidade ao aumento do nível do mar, tais como: baixas 

altitudes médias (entre 2 m e 4 m); áreas planas, bordejadas por Tabuleiros Costeiros; 

volumosa drenagem superficial, com presença de diversos rios, córregos e lagoas, e 

pontos de alagamento permanente, em conseqüência do nível elevado do lençol freá-

tico. A estes atributos somam-se características históricas de ocupação e uso, que 

incluem o aterro de áreas de manguezais; a impermeabilização do solo - a qual dificul-

ta a drenagem; e o uso equivocado dos espaços litorâneos, que, combinado com as 

características meteo-oceanográficas locais culminaram num problema erosivo históri-

co e crescente e contribuíram para diminuir a competência das praias enquanto siste-

mas naturais de defesa costeira. Sob o ponto de vista sócio-econômico, a densidade 

populacional da região é uma das mais elevadas da zona costeira brasileira e a eco-

nomia local é predominantemente baseada em atividades exclusivamente costeiras 

(turismo de sol e mar e operações portuárias, especialmente), o que reduz a capaci-

dade de adaptação diante de cenários futuros de elevação do nível do mar. 

Quais as conseqüências para o Centro Metropolitano do Recife frente 
ao aumento do nível do mar?  

As regiões urbanas costeiras são as mais vulneráveis, com possibilidades reais de 

inundação a médio e longo prazos, se considerada uma futura elevação do nível do 

mar. Os recursos costeiros são potencialmente afetados, com alterações das caracte-

rísticas físicas ,biológicas e morfológicas dos oceanos e costas, mudanças na sua 

estrutura ecológica, funções e provisão de bens e serviços. Ademais, são esperados: 

perda de terras, perda/ realocação de sítios culturais e históricos, perdas agrícolas, 

salinização da vegetação e de recursos aquáticos, erosão/progradação de praias, alte-

ração dos estoques pesqueiros, danos à infra-estrutura portuária, urbana e turística e 

exposição/danificação de dutos expostos ou enterrados. Com a predição do aumento 
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do nível do mar, espera-se um aumento na demanda por estruturas de proteção cos-

teira, o que implica gastos adicionais e, muitas vezes, a supressão do ambiente praial.  

Quais são as Zonas Potencialmente Inundadas no Centro Metropolitano do 
Recife diante de um aumento do nível do mar de 0,5 m? E de 1,0 m?  

Em virtude das características naturais, de modo geral, pode-se dizer que as áreas 

mais vulneráveis são as faixas litorâneas, em especial aquelas onde já não há praias 

para proteger naturalmente a costa, e as áreas estuarinas. Na área estudada, desta-

cam-se as adjacências do sistema estuarino Jaboatão-Pirapama (Jaboatão dos Gua-

rarapes); a Bacia do Pina e a confluência dos rios Capibaribe-Beberibe (Recife); a á-

rea de drenagem dos tributários do Rio Paratibe (limite Olinda-Paulista) e o estuário do 

Rio Timbó (Paulista). Assim, diante de um aumento do nível do mar da ordem de 0,5 

m (cenário benigno), é esperado que, pelo menos 39,32 km2 da área dos municípios 

analisados constituam áreas potencialmente inundadas. Num cenário crítico de eleva-

ção do nível do mar (1 m), este valor aumentaria para 53,69 km2. Entretanto, presu-

me-se que estes valores sejam ainda maiores, tendo em vista que a análise aqui apre-

sentada não cobriu as áreas dos municípios em sua totalidade. 

Qual a vulnerabilidade do litoral do Centro Metropolitano do Recife ao 
aumento do nível do mar?  

O Centro Metropolitano do Recife figura como uma das cidades mais vulneráveis ao 

aumento do nível do mar do litoral brasileiro, devido às suas características físicas e 

aos diversos problemas referentes a inundações e erosão costeira. A análise da costa 

como um todo indica que 81,8% das construções urbanas estão a menos de 30 m da 

linha de costa. Em termos comparativos, poucos trechos da costa da região apresen-

tam sistemas praiais que não foram prejudicados por construções adjacentes. Jaboa-

tão do Guararapes se destaca neste sentido por apresentar 36% de baixa vulnerabili-

dade, no entanto, a alta vulnerabilidade (56%) encontrada neste município está dire-

tamente associada a obras de proteção costeira. No litoral do Recife, valores máximos 

de largura de pós-praia (com 18% de baixa vulnerabilidade) foram encontrados na 

extremidade sul, com dunas frontais e pós-praia bem desenvolvidas, e em porções 

das praias do Pina e norte de Boa Viagem, devido à presença de linhas contínuas de 

beachrocks próximo à costa. Nos trechos intermediários do litoral do Recife, o proces-

so erosivo já é conhecido e a pós-praia limita-se a alguns poucos metros de largura, o 

que confere uma maior vulnerabilidade aos recursos localizados à retroterra. Neste 

município, cerca de 53% das áreas foram classificadas como tendo vulnerabilidade 

condicional e 29% foram enquadradas com alta vulnerabilidade. Olinda apresenta o 
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cenário mais crítico, onde 59% da costa não possui mais praia recreativa e a integri-

dade das construções urbanas depende exclusivamente da capacidade da manuten-

ção das obras. No litoral de Paulista, cerca de 17% da extensão foi enquadrada na 

classe condicional (enrocamento na Praia do Janga), enquanto que 70% foi classifica-

do como de alta vulnerabilidade, apesar de ser o município com menor densidade de 

ocupação entre os contemplados neste estudo. Diante de tantas informações, faz-se 

necessário a aplicação de uma ferramenta computacional, como o modelo numérico 

utilizado. Isto possibilita uma análise mais completa da região estudada, como também 

a previsão de cenários futuros, uma vez que os resultados numéricos mostraram-se 

condizentes com os trechos de vulnerabilidade nos quatro municípios.  

Qual a competência das praias do Centro Metropolitano do Recife em at u-
ar como sistema natural de proteção costeira?  

As praias atuam como filtros naturais capazes de amortecer a energia hidrodinâmica e 

dessa forma, provêem uma importante camada de proteção entre as águas costeiras e 

os assentamentos humanos. Contudo, devido à forte pressão imobiliária e o atual nível 

de erosão costeira que foi desencadeado no Centro Metropolitano do Recife, 49% da 

área disponível para a movimentação da linha de costa foi suprimida. Com o aumento 

do nível do mar prevê-se que as serão gravemente afetadas. A análise da costa como 

um todo indica que os 81,8% das construções urbanas, que estão a menos de 30 m 

da linha de costa e em terrenos abaixo de 5 m, deverão ser rapidamente atingidos 

pela mudança no nível do mar atual. Em termos comparativos, pequenos trechos da 

costa da região apresentam sistema praias pouco prejudicado pelas construções adja-

centes. Jaboatão do Guararapes se destaca neste sentido por apresentar 36% de bai-

xa vulnerabilidade. Olinda apresenta o cenário mais crítico, onde 59% da costa não 

possuem mais praia recreativa e a integridade das construções urbanas dependem 

exclusivamente da capacidade da manutenção das obras. Pelo fato da linha de costa 

estar fixada por estruturas costeiras, espera-se que a demanda adicional por estrutu-

ras de proteção da linha de costa aumente. No entanto, existe um aspecto negativo 

nessa estratégia: os projetos de estabilização podem eliminar completamente a praia 

intertidal (estirâncio) e alterar os ecossistemas costeiros de água rasa, como os recifes 

de coral. 
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Quais os recursos costeiros em risco para o Centro Metropolitano do Rec i-
fe frente ao aumento do nível do mar?  

 De modo geral, os recursos vulneráveis ao aumento do nível do mar na área abran-

gem edificações, áreas não ocupadas, patrimônio histórico e cultural, praias e áreas 

úmidas (alagados e manguezais). Atenção especial é dada às orlas dos municípios de 

Jaboatão dos Guararapes e Recife, as quais apresentam alta densidade de ocupação 

e elevado grau de verticalização, o que incrementa a magnitude dos impactos do au-

mento do nível do mar em termos sócio-econômicos. Outros importantes recursos em 

risco incluem as instalações do porto do recife e adjacências, importantes áreas sob o 

ponto de vista financeiro e administrativo para o estado, além de áreas de manguezal 

e spits arenosos de grande relevância ecológica.  

Quais as medidas recomendadas para reduzir a vul nerabilidade e/ou en-
frentar os impactos decorrentes do nível do mar?  

Uma série de recomendações é sugerida para adaptação e mitigação frente aos im-

pactos previstos pelo aumento do nível do mar no Centro Metropolitano do Recife. 

Estas se dividem em dois eixos: um relativo aos tipos de conhecimentos que devem 

ser adquiridos prioritariamente sobre o fenômeno para possibilitar previsões e cenários 

futuros mais precisos sobre os impactos e o outro em relação a ações de gerencia-

mento e planejamento urbano que devem incentivados para melhorar a capacidade de 

adaptação dos municípios em questão. No escopo desses dois eixos são abordados 

os seguintes temas emergências: Eixo 1 - (1) Monitoramento do nível médio relativo 

do mar; (2) Compreensão dos fenômenos hidrodinâmicos indutores de inundação em 

zonas estuarinas; (3) Análise da maneira diferencial de como os recifes atuam na dis-

persão das ondas na atualidade e como eles atuarão com o aumento do nível relativo 

do mar; (4) Elaboração de cartas de vulnerabilidade fundamentadas nos processos 

hidrodinâmicos; (5) Realizar estudos de probabilidade de ocorrência de fenômenos 

hidrodinâmicos extremos; (6) Avaliar a capacidade de drenagem de cada município; 

(7) Melhorar as informações altimétricas dos municípios; Eixo 2 - (1) Reavaliar e ade-

quar os planos de urbanização municipais, tendo em consideração as implicações do 

aumento relativo do nível do mar; (2) Verificar o atual status das estratégias de plane-

jamento e a habilidade local para usar as informações das mudanças climáticas gera-

das através das pesquisas científicas no gerenciamento da região; (3) Valorar os re-

cursos naturais e culturais em risco nas Zonas Potencialmente Inundáveis e Costeiras; 

(6) Verificar os efeitos do aumento do nível do mar na indústria do turismo no Centro 

Metropolitano do Recife. 
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5.2 Identificação e Definição do Problema 

No ano de 2007, um documento preparado por centenas de cientistas especializados 

em condições climáticas e publicado pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) concluiu inequivocadamente que o clima do planeta está aquecendo rapida-

mente e que isso se deve, em grande parte, às atividades humanas. Embora os resul-

tados do estudo sejam recentes, muitas áreas costeiras já vêm experimentando as 

conseqüências ambientais relacionadas a este fato há algum tempo, especialmente 

sob as formas de erosão costeira, perda de habitats costeiros e intrusão salina em rios 

e aqüíferos. A aceleração da taxa de elevação do nível do mar levanta não só a possi-

bilidade de intensificação de tais impactos, mas também de total supressão de praias 

arenosas, terrenos e ambientes alagados (Snoussi et al., 2007).  

As alterações biofísicas supracitadas resultam em diversos impactos sócio-

econômicos, uma vez que incluem a perda de terras e o incremento dos danos e gas-

tos em manutenção de estruturas costeiras, além das mudanças qualitativas e quanti-

tativas nos recursos costeiros e do declínio nos valores econômicos, ecológicos, cultu-

rais e de subsistência (Klein e Nicholls, 1999). Tais impactos, embora sejam sentidos 

globalmente, dependem das peculiaridades locais e, por isso, se dão de forma desi-

gual ao longo de países, regiões, comunidades e indivíduos, como resultado de graus 

distintos de exposição e vulnerabilidade (Clark et al., 1998). 

Frente a este cenário, o referido relatório prevê que milhões de pessoas deverão ser 

atingidas por inundações a cada ano, principalmente em litorais densamente povoados 

e de baixa altitude, nos quais a capacidade de adaptação é relativamente baixa e ou-

tros desafios, tais como as tempestades tropicais e a subsidência costeira local, já são 

uma realidade. Os impactos da mudança do clima irão variar entre as regiões, mas se 

o seu valor for agregado e descontado para o presente, é muito provável que impo-

nham custos anuais líquidos que aumentem ao longo do tempo na proporção do au-

mento das temperaturas globais. Por exemplo, estima-se que as perdas globais mé-

dias poderiam ser de 1 a 5% do PIB para um aquecimento de 4,0 °C, sendo que os 

países em desenvolvimento devem sofrer perdas percentuais ainda maiores (IPCC, 

2007). 

A adaptação das regiões costeiras representará um desafio maior para os países em 

desenvolvimento do que para os países desenvolvidos, em razão das limitações da 

capacidade de adaptação. Como uma das opções para amenizar tais efeitos, as análi-

ses de vulnerabilidade e impactos provêem um ponto de partida para a orientação na 
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tomada de medidas efetivas na redução de impactos e no restabelecimento das condi-

ções iniciais, além de possibilitar o estabelecimento de áreas prioritárias. 

Em função das suas características naturais e de desenvolvimento, o centro da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), formado pelos municípios de Paulista, Olinda, Recife e 

Jaboatão dos Guararapes, é física e sócio-economicamente vulnerável ao aumento no 

nível do mar. Trata-se de uma área que combina topografia baixa e elevado valor eco-

lógico, turístico e econômico. Ademais, a mesma apresenta diversos conflitos sobre 

uso de solo e de linha de costa, motivos pelos quais foi pioneira no Brasil em realizar 

estudos integrados com a participação de diversas esferas do poder público sobre a 

problemática da erosão costeira (FINEP/UFPE, 2008). Assim, o presente relatório tem 

como objetivo principal apresentar possíveis cenários da região supracitada frente às 

tendências de aumento médio do nível do mar projetadas pelo IPCC. Pretende-se com 

este estudo projetar cenários que sensibilizem os tomadores de decisão no que tange 

à problemática, além de apontar estratégias possíveis para a minimização dos poten-

ciais impactos da elevação do nível do mar nesta região. Seu conteúdo apresenta uma 

ampla abordagem sobre a vulnerabilidade das zonas costeiras frente ao aumento do 

nível do mar, e sua organização inclui os seguintes tópicos: 

(i) Caracterização da zona costeira sob os aspectos físico (geologia, meteo-

oceanografia), ecológico e sócio-econômico;  

(ii) Projeção de zonas passíveis de inundação em cada município da RMR, diante 

de dois cenários de elevação do nível do mar; 

(iii) Atribuição de graus de vulnerabilidade para cada segmento costeiro, com base 

na sua capacidade de proteger os recursos situados à retroterra; 

(iv) Análise dos recursos costeiros em risco, com base na sobreposição entre á-

reas potencialmente inundadas e imagem de satélite de alta resolução espaci-

al; 

(v) Modelagem hidrodinâmica da RMR, com base nos registros atuais do regime 

eólico e nível do mar, de modo a associar o padrão hidrodinâmico da região 

com as áreas de maior vulnerabilidade. 
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5.3 Caracterização da Zona Costeira do Centro da RMR 

5.3.1  Sistema Físico  

5.3.1.1  Aspectos Geológicos e Geomorfológicos  

Em quase toda a sua extensão, o núcleo central da RMR está situado na faixa litorâ-

nea e estende-se sob uma planície sedimentar com altitude média de 4,0 m, cuja re-

presentação máxima é a planície flúvio-marinha formada pelos aluviões carreados 

pelos rios e pelas areias marinhas trazidas pelas marés. Essa planície é seqüenciada 

a oeste por um relevo acidentado, identificado como colinas, morros, tabuleiros e ser-

ras – em função de suas cotas – formas topográficas, continuidade morfológica e de-

clividades (UFPE/FASE, 2006). 

Os municípios de Paulista e Olinda estão localizados na Bacia Paraíba, que se limita 

com a Bacia Pernambuco através do Lineamento Pernambuco, o qual corta a cidade 

do Recife. Já os municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes estão inseridos na 

Bacia Pernambuco. Estes municípios também possuem sedimentação quaternária. A 

sedimentação quaternária costeira em Pernambuco, segundo a FINEP/UFPE (2008), é 

composta pelas seguintes litologias:  

Terraços Marinhos Pleistocênicos 

Os terraços de idade pleistocênica estão associados à “penúltima transgressão”, o 

topo destes terraços se encontra, em média, de 8,0 a 10,0 metros de altitude. Ocorrem 

na porção mais interna da planície costeira, parcialmente paralelos à linha de costa, e 

possuem largura variável entre 0,5 a 1,0 km. 

 Terraços Marinhos Holocênicos  

São terraços posicionados na porção mais externa da planície costeira. De idade holo-

cênica, estão associados à “ultima transgressão”. Estes depósitos têm como caracte-

rística a presença de antigos cordões litorâneos, pouco espessos, com altura que varia 

a apenas alguns centímetros da preamar atual a até 4,0 m e atingem a largura de até 

2,0 km. Esta litologia pode ser observada na praia de Maria Farinha, no município de 

Paulista. 

Recifes de arenitos (beachrocks) 

Os recifes de arenito (beachrocks) ocorrem como linhas paralelas à costa, sob a forma 

de corpos lineares, descontínuos, dispostos em linhas aproximadamente paralelas 

entre si e à atual linha de costa. Estes servem de substrato para o desenvolvimento de 
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corais e algas calcárias. Sua origem está relacionada às flutuações do nível do mar, 

durante a última transgressão e regressão subseqüente. 

Os beachrocks refletem a composição dos sedimentos das praias onde ocorrem. As-

sim, apresentam granulometria média a grossa, às vezes com elementos mais gros-

seiros no topo e alternância de níveis mais escuros com níveis mais ricos em bioclásti-

cos (especialmente do gênero Halimeda e fragmentos de conchas). Embora a maior 

parte seja composta por areia quartzosa cimentada com fragmentos orgânicos, alguns 

contêm seixos de quartzo arredondados. Macroscopicamente, a rocha de praia é um 

arenito quartzoso com cimento calcário e, algumas vezes, um calcarenito com quartzo. 

Os grãos siliciclásticos são subangulosos a subarredondados, constituindo cerca de 

70 a 80% da rocha, cimentados pelo carbonato de cálcio. 

Recifes de Corais e de Algas Calcárias  

A localização e a morfologia desses recifes sugerem uma íntima associação com os 

recifes de arenito, os quais servem de substrato para seu desenvolvimento. Suas di-

mensões individuais variam muito, desde uma centena de metros até cerca de 10,0 

km de comprimento como, por exemplo, os recifes que bordejam a ilha de Itamaracá e 

a praia de Boa Viagem. Os recifes de corais submersos estão associados à terceira 

linha de recifes de arenito e, algumas vezes, separam uma laguna com profundidade 

inferior a 10,0 m, entre a praia e o recife. 

Depósitos de praias atuais  

Estes depósitos formam a estreita faixa da atual zona de praia, sendo a porção mais 

externa da planície costeira, localizado entre os terraços holocênicos e a linha de bai-

xa-mar. Sua largura é pouco superior a 100,0 m em áreas equilibradas onde a ação da 

dinâmica praial não desenvolveu características erosivas. 

Sua composição predominante se dá por areias quartzosas, com percentual de mine-

rais pesados e material calcário, constituído principalmente por fragmentos de algas 

calcárias, conchas, corais, briozoários, equinodermas e foraminíferos bentônicos e 

planctônicos. 

Depósitos de Mangue 

Em ambientes estuarinos, na região sujeita a ação das marés, onde o gradiente de 

declividade é quase nulo, podem ser gerados os depósitos de mangue. Estes locais 
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possuem alto teor de salinidade, águas mornas e salobras e matéria orgânica, o que 

possibilita o desenvolvimento de manguezais.  

A coloração cinza a preta dos sedimentos argilosos (constituída essencialmente de 

caulinita mal cristalizada, com a montmorillonita e a ilita ocorrendo de forma equilibra-

da) destes depósitos reflete o seu alto teor de matéria orgânica. A fração arenosa é 

composta predominantemente de quartzo, com pouca mica e alguns minerais pesa-

dos. Entre os minerais opacos, destacam-se a ilmenita e a magnetita, enquanto que 

entre os translúcidos predominam a hornblenda, epidoto e hiperstênio. 

Na zona costeira do Centro da Região Metropolitana do Recife, são observadas estas 

características nos seguintes setores: 

 Estuário do rio Timbó, na divisa dos municípios de Igarassu e Paulista;  

 Estuário do rio Paratibe, na divisa dos municípios de Paulista e Olinda;  

 Estuário do rio Beberibe, na divisa dos municípios de Olinda e Recife; 

 Estuários dos rios Capibaribe, Jiquiá e Tejipió, em Recife;  

 Estuários dos rios Jaboatão e Pirapama, em Jaboatão dos Guararapes.   

Depósitos de dunas  

As dunas são acumulações de areias quartzosas, bem selecionadas que se desenvol-

vem sobre praias estáveis e progradantes. De maneira geral, na área estudada, as 

praias são desprovidas de dunas, com exceção de algumas ocorrências de baixa ex-

pressão nas praias de Boa Viagem e Pina. 

Depósitos tipo spits  

Spits são flechas arenosas que se desenvolvem a partir da interação entre o mar e as 

águas fluviais, que desembocam na praia e formam um “molhe hidráulico”, o qual fun-

ciona como um obstáculo retendo os sedimentos transportados pela deriva litorânea. 

Este tipo de depósito é encontrado na Praia de Maria Farinha, em Paulista (Pontal de 

Maria Farinha) e no Istmo de Olinda. 

Depósitos fluvio-lagunares  

Com alturas que variam entre 3,0 a 9,0 metros, são constituídos por areias grossas a 

finas e também por siltes argilosos com diferentes graus de compactação, podendo 

ocorrer como terraços, formando planícies mais ou menos contínuas, ou isolados, no 

sopé das formações mais antigas. Sua origem está relacionada à última transgressão 
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e à regressão subseqüente, que preencheu os vales escavados com sedimentos fluvi-

ais. A lagoa Olho D’Água, em Recife, é exemplo desta unidade. 

Quaternário indiferenciado  

Os sedimentos deste depósito apresentam duas fácies principais, a fluvial meandran-

te, constituída por areias quartzosas inconsolidadas, de grãos arredondados, mal se-

lecionadas, intercalando-se a camadas pouco espessas, de material síltico-argiloso, 

geralmente impregnadas por matéria orgânica; e a de mangue, constituída por sedi-

mentos pelíticos (síltico argilosos), de coloração cinza a preta, fortemente impregna-

das por matéria orgânica. 

As fases de elevação do nível do mar são indicadas pela presença, ocasional, de 

fragmentos de conchas de origem marinha. Sedimentos finos trazidos pelo mar teriam 

preenchidos os canais fluviais agora afogados. Localmente, são encontradas as fácies 

lacustres, representadas por depósitos de diatomita, como é o caso das jazidas de 

Dois Irmãos, em Recife. 

As turfeiras encontradas em Recife – na avenida Recife, no acesso ao Terminal Inte-

grado de Passageiros e na avenida Agamenon Magalhães – desenvolveram-se em 

condições ambientais semelhantes. Estas resultaram do afogamento de vegetação 

desenvolvida em áreas baixas, próximas aos rios, impedindo, assim, a ação bacteria-

na e posterior decomposição da matéria orgânica vegetal. 

A representação esquemática da geologia do quaternário costeiro da área de estudo 

encontra-se na Figura 184. 
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Figura 184: Representação esquemática da geologia do quaternário costeiro, cedido pelo 
Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha (LGGM) da Universidade Federal de 
Pernambuco. 

5.3.1.2 Aspectos Meteorológicos 

Principais Sistemas Meteorológicos que Atuam no Nordeste do Brasil 
(NEB) 

Dentre os principais sistemas atmosféricos com efeitos diretos sobre a região, desta-

cam-se: a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), as bandas de nebulosidade as-

sociadas a Frentes Frias, os Distúrbios de Leste, os Ciclones na Média e Alta Tropos-

fera do tipo Baixas Frias, “cold-lows”, (conhecidos como Vórtices Ciclônicos de Ar Su-

perior, VCAS), as Brisas Terrestre e Marítima e as Oscilações de 30-60 dias. Esses 

fenômenos atuam em sub-regiões distintas e se superpõem em algumas sub-regiões, 

nas mesmas épocas ou em épocas diferentes (Aragão, 2004).  

A ZCIT é formada pela confluência dos ventos alísios do Hemisfério Norte (alísios de 

Nordeste) e os do Hemisfério Sul (alísios de Sudeste). O resultado dessa confluência 

ocasiona movimentos ascendentes do ar com alto teor de vapor d’água. Ao subir na 

atmosfera, o vapor d’água se resfria e condensa dando origem ao aparecimento de 
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nuvens numa faixa que é conhecida como tendo a mais alta taxa de precipitação do 

Globo Terrestre. A influência da ZCIT na precipitação do NEB tem sido estudada por 

vários autores dentre os quais Serra (1941) e Hastenrath e Heller (1977). 

Esta zona de convergência é o principal sistema de produção de chuvas no n-NEB e 

se dá principalmente nos meses de março e abril, e, em muitos anos, está presente 

nos meses de fevereiro e maio. Por outro lado, em anos nos quais a ZCIT não se a-

presenta sobre a região nos meses de março ou abril, todos os estados sofrem com a 

redução de chuvas, principalmente o semi-árido do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco.  

A ZCIT atua, em geral, sobre uma região qualquer por um período de tempo superior a 

dois meses, ou seja, é um fenômeno tipicamente climático, com uma escala de tempo 

sazonal. Seu eixo varia no sentido norte-sul, durante o ano, e sua intensidade depen-

de da circulação geral da atmosfera bem como do aquecimento da superfície. Esse 

eixo acompanha o deslocamento aparente do Sol com um atraso de aproximadamente 

dois meses, em média. Na faixa do Atlântico/América do Sul, sua posição mais ao 

norte se dá em agosto-setembro quando alcança 15º N, e sua posição mais ao sul 

acontece em março-abril quando chega a 2º S. Essas posições podem variar de cerca 

de 3º a 4º graus de latitude para norte ou para sul em alguns anos. Essa variação na 

posição do eixo médio da ZCIT está associada com a ocorrência de secas (posição 

mais ao norte) e chuvas acima da média (posição mais ao sul) (Caviedes, 1972). 

A penetração, no NEB, de frentes frias provenientes de regiões sub-antárticas, aden-

trando o Brasil, ou instabilidades causadas pelo avanço desses sistemas constitui o 

segundo principal mecanismo da produção de chuvas no NEB, e o principal para o Sul 

e Sudeste do Brasil, Minas Gerais e sul da Bahia. Esse mecanismo foi reconhecido 

por Serra em 1941 e bem documentado por Kousky em 1979. A freqüência desses 

sistemas é de aproximadamente um a cada cinco dias no Sul e Sudeste do Brasil. 

Mas, somente alguns desses sistemas ou parte deles penetram mais ao norte (Kousky 

e Virji, 1982). Dessa maneira, são poucos os sistemas que influenciam o NEB produ-

zindo chuvas na parte central, norte e leste da região, durante todo o ano, e eles não 

possuem o gradiente térmico característico da região Sul e Sudeste do Brasil. 

As bandas de nebulosidade associadas aos sistemas frontais que penetram no interior 

do NEB são, na verdade, remanescentes de frentes frias que avançam sobre o sul da 

região, nos meses de novembro a fevereiro. Na sub-região leste do NEB (e-NEB), A-

greste/Zona da Mata/Litoral (5º N a 18º S), esses sistemas podem influenciar na preci-
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pitação nos meses de maio a agosto, em alguns casos interagindo com outros siste-

mas meteorológicos. Essa sub-região recebe o máximo de precipitação no período de 

maio a julho, justamente durante o início do inverno do Hemisfério Sul, época em que 

as frentes frias são mais intensas. 

As perturbações de leste e as ondas de leste são perturbações de pequena amplitude 

observadas nos campos de vento e pressão à superfície, atuantes no leste do NEB, 

desde o Rio Grande do Norte até a Bahia (5º a 13º S), no período de abril a agosto. 

Perturbações são todos os conglomerados de nuvens, enquanto que as ondas de les-

te são aquelas perturbações com características de instabilidade no campo do vento e 

da Temperatura da Superfície do Mar (TSM). O deslocamento dessas ondas, associa-

das a conglomerados convectivos, se dá de leste para oeste a partir do oceano Atlân-

tico até atingirem o litoral oriental da região, daí advindo a sua denominação. 

As ondas de leste são muito freqüentes em alguns anos, e a intensidade e freqüência 

dessas ondas depende da TSM, do cisalhamento meridional do vento (Lipps, 1970) e 

da circulação troposférica no Atlântico tropical. Em 1970, Yamazaki e Rao mostraram 

que a velocidade média de propagação desses sistemas é de 1.100 km por dia. Essa 

velocidade de propagação pode variar dependendo do mês e das características oce-

ano-atmosfera de determinados anos. A intensidade dessas perturbações é melhor 

verificada no nível de 700 hPa (cerca de 3 km de altitude) (Motta e Gandu, 1998a,b). 

Apesar da sua pequena amplitude, as ondas de leste podem produzir chuvas intensas 

e inundações, particularmente em áreas costeiras, e podem penetrar até 400 km den-

tro do continente.  

Os Vórtices Ciclônicos da Alta Troposfera ou Vórtices Ciclônicos da Atmosfera Superi-

or (VCAS), também conhecidos como baixas frias (“cold lows”), atuam sobre o NEB e 

outras regiões do Brasil, preferencialmente, nos meses de novembro a fevereiro. A 

atuação dos VCAS ocorre de forma muito irregular já que estes sistemas, na depen-

dência de seu posicionamento, podem produzir tanto chuvas intensas como estiagens 

em qualquer área do NEB ou até mesmo em toda a região. Os VCAS variam muito de 

posição e não possuem uma sub-região preferencial para atuar. As chuvas ocorrem 

nas bandas de nebulosidade que circundam o seu centro, enquanto que, neste centro, 

o movimento subsidente inibe a formação de nuvens. Esses sistemas podem perma-

necer atuando durante semanas.  

Foi Dean, em 1971, quem primeiro constatou a presença desses vórtices sobre o NEB 

em cartas médias mensais dos níveis de 300 e 200 hPa (9 e 12 km de altitude, apro-



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 365/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

ximadamente). Em 1976, Aragão detectou um desses vórtices em cartas sinópticas 

em alguns dias de janeiro de 1970. Desde então, outros autores estudaram as carac-

terísticas dos VCAS (Virji, 1981; Kousky e Gan, 1981; Gan, 1983). 

O aparecimento desses vórtices está relacionado com a circulação geral da atmosfera, 

com a Alta da Bolívia, com a posição da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) e a penetração de frentes frias do sul. A denominação “baixa fria” se deve ao 

fato de que a temperatura do ar no centro do vórtice ser mais baixa do que na área 

que o circunda. O centro do vórtice apresenta movimento vertical descendente o que 

justifica o ar mais frio e a quase ausência de precipitação na área logo abaixo dele. As 

regiões periféricas ao centro do vórtice apresentam movimentos verticais ascendentes 

com chuvas advindas, principalmente, de nuvens convectivas. No período da tarde, 

chuvas do tipo pancadas, de nuvens convectivas, podem ocorrer no centro do vórtice 

devido ao grande aquecimento das áreas localizadas abaixo dele. 

Muitas vezes, VCAS aparecem nos altos níveis da troposfera, lá permanecendo sem 

causarem precipitação significativa. As chuvas iniciam quando os vórtices se esten-

dem de pelo menos 300 hPa (9 km acima do nível médio do mar, aproximadamente) 

até 700 hPa (3 km, aproximadamente). Na maioria dos casos, o ramo ascendente oes-

te é o que produz mais precipitação no NEB, pelo fato de que os ramos ascendentes 

norte e leste se situam, preferencialmente, sobre o oceano. Os VCAS podem perma-

necer sem movimento aparente por vários dias até desaparecerem, normalmente 

quando se movem para sudoeste, adentrando o continente.  

A freqüência desses sistemas tem uma grande dependência na variabilidade interanu-

al da atmosfera e eles são mais constantes em anos de ocorrência de episódios do 

fenômeno ENOS (Harzallah et al., 1996). 

As brisas são a parte superficial de uma circulação térmica causada pelo aquecimento 

diferencial dos oceanos e da superfície sólida da Terra. O ar sobe sobre as áreas mais 

aquecidas elevando o ar úmido que condensa, forma as nuvens e produz as chuvas. 

O ar desce nas áreas mais frias. Por continuidade, o vento superficial sopra das áreas 

mais frias (onde a pressão atmosférica é maior) para as mais quentes (pressão me-

nor), completando a circulação. A brisa é chamada terrestre quando o vento superficial 

associado sopra da terra (superfície sólida) para o mar, e marítima quando ocorre do 

mar para a terra. A brisa terrestre acontece de noite, pois a terra se resfria mais rápido 

do que a água, e a marítima ocorre durante o dia devido o aquecimento solar maior da 

terra com relação à água. Um fator importante na modulação das brisas na região tro-
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pical é a atuação dos ventos alísios que sopram, preferencialmente do quadrante nor-

deste-sudeste. 

Os sistemas de brisa são observados no Litoral e Zona da Mata do NEB, durante todo 

ano. Entretanto, são observadas com maior definição nos meses de outono e inverno, 

principalmente quando da atuação de sistemas meteorológicos que ocorrem nesta 

época do ano. Em geral, produzem chuvas de intensidade fraca a moderada. 

Em 1980, Kousky mostrou que mais do que 50% da precipitação das áreas costeiras 

cai à noite. Ele associou essa precipitação com a brisa terrestre. Evidentemente, a 

convergência causada pela brisa terrestre e os alísios de nordeste-sudeste, juntamen-

te com o grau de instabilidade da atmosfera, é muito importante para a precipitação 

noturna. 

As oscilações de 30-60 dias são pulsos de energia que se movem de oeste para leste 

(ondas de Kelvin), na faixa equatorial. Esses sistemas foram descritos por Madden e 

Julian, em 1971. Sobre o Nordeste do Brasil sua atuação ainda não é bem conhecida. 

Sabe-se que esses sistemas atuam por períodos de 10 a 30 dias com falta de chuvas 

na sua fase positiva, e presença delas na sua fase negativa. Esse tipo de atuação po-

de produzir veranicos prolongados, prejudicando a agricultura e a pecuária, mas tam-

bém pode vir a beneficiá-las com chuvas de alguma intensidade naqueles anos que 

são considerados secos. 

Considerando outros fenômenos meteorológicos em escala planetária, deve-se men-

cionar o fenômeno ENOS/LNOS e o fenômeno do Dipolo do Atlântico que interferem 

na ocorrência de chuvas sobre o NEB. O fenômeno ENOS (episódio quente ou El 

Niño), consiste basicamente de um aquecimento anômalo do Oceano Pacífico Equato-

rial, em conjunto com variações do campo de pressão ao nível do mar na região tropi-

cal. Embora, a existência do fenômeno ENOS não implique necessariamente em ocor-

rência de secas sobre o NEB, sabe-se que sua atividade moderada a muito intensa 

pode provocar condições de seca moderada a severa sobre o semi-árido nordestino 

(Aragão, 1986). O fenômeno LNOS (episódio frio ou La Niña) é o oposto do ENOS, ou 

seja, o resfriamento anômalo do Oceano Pacífico Equatorial.  

Regime Térmico  

A região costeira pernambucana experimenta clima Tropical Atlântico com temperatu-

ras do ar elevadas durante todo o ano e valores médios mensais variando entre 25,0 

ºC e 28,2 ºC (média anual = 27,0 ºC). As menores temperaturas (T. Min. média = 19,0 
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ºC) ocorrem normalmente durante os meses de inverno e de maior precipitação pluvi-

ométrica, principalmente junho e julho. Valores mais elevados de temperatura do ar (T. 

Max. Média = 35,0 ºC) são registrados durante o período de estiagem e de maior inso-

lação, principalmente em dezembro a março (FINEP/UFPE, 2008). A média anual de 

insolação registrada entre 1961 e 1990 foi de 2.463,6 h com máxima mensal em no-

vembro e mínima em agosto (SRH, 2002). 

Pluviosidade 

 A área de estudo experimenta pluviosidade anual de cerca de 2000,0 mm, com uma 

marcada sazonalidade no regime de chuvas. Assim, um período de estiagem é obser-

vado de setembro a janeiro, em geral com uma pluviosidade mensal inferior a 100 mm, 

e outro chuvoso de fevereiro a agosto, quando a pluviosidade mensal chega a atingir 

300-400 mm (FINEP/UFPE, 2008). A precipitação média anual decresce do sul para o 

norte, ao longo do litoral pernambucano, variando de 2.213,9 mm, na sede do municí-

pio do Cabo de Santo Agostinho (ao sul da área de estudo), para 1.763,0 mm, em O-

linda (SUDENE, 1990). A variabilidade interanual da precipitação na costa pernambu-

cana está associada aos fenômenos de La Niña/Oscilação Sul e do Dipolo do Atlânti-

co. Para a região, verifica-se volume de precipitação acima da média durante os anos 

de maior manifestação de La Niña e quando o Dipolo Térmico do Atlântico apresenta-

se positivo, ou seja, com temperatura da superfície do mar acima da média no Atlânti-

co Tropical Sul e abaixo da média no Atlântico Tropical Norte. Anos com baixa precipi-

tação, ocorrem na situação inversa, durante episódios de El Niño e Dipolo do Atlântico 

negativo (com temperaturas da superfície do mar no Atlântico Tropical Sul abaixo da 

média histórica e com águas mais quentes no Atlântico Tropical Norte) (FINEP/UFPE, 

2008). 

Regime de Ventos 

O regime de ventos prevalecente sobre a costa Nordestina é governado pelo padrão 

geral de distribuição da pressão atmosférica no Oceano Atlântico Sul. Este setor do 

Atlântico está caracterizado pela presença do centro de alta pressão subtropical (A-

SAS), cuja posição e intensidade variam ao longo do ano. De acordo com análise rea-

lizada pela FINEP/UFPE (2008) para o período de 2002-2008, ventos de SE predomi-

nam com velocidades médias de 2,6 a 4,0 m∙s-1 entre fevereiro a setembro, enquanto 

ventos mais intensos são observados nos meses de julho e agosto. Durante os meses 

de outubro e janeiro, predominam ventos E-SE com velocidades de 3,0 a 3,2 m∙s-1. 
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Ventos de E-NE e menos intensos (2,0 a 2,1 m∙s-1) ocorrem com mais freqüência nos 

meses de novembro e dezembro (Anexo 2.2).  

5.3.1.3 Aspectos Oceanográficos 

5.3.1.3.1 Clima de Ondas 

O clima de ondas na região costeira de Pernambuco responde primordialmente ao 

regime de ventos locais e reinantes ao largo. Estudo realizado por Rollnic (2002), nos 

municípios de Recife e Jaboatão, encontrou ondas de gravidade com alturas médias 

de 0,7 a 1,2 m e períodos médios entre 5 e 7 segundos e alturas e períodos significati-

vos entre 0,9 e 1,4 m e entre 6 e 8 segundos, respectivamente, com as maiores ondu-

lações ocorrendo durante o mês de setembro, e as menores no mês de março. Estudo 

mais recente realizado por FINEP/UFPE (2008), utilizando ancoragens de ondógrafo 

nos municípios de Recife, Jaboatão, Olinda e Paulista, mostrou que o clima de ondas 

varia ao longo da área devido às diferenças batimétricas e presença ou não de recifes. 

Este estudo apontou para ondas de gravidade com alturas significativas médias de 

0,60 a 0,97 m nas áreas costeiras de Jaboatão, Recife e Olinda e de 0,27 a 0,29 m em 

Paulista, região onde predominam recifes adjacentes à costa. Os períodos significati-

vos das ondulações nas 4 estações variaram entre 5,1 e 6,8 segundos. As maiores 

ondulações ocorreram na região do Recife, com Hs de 1,57 no período de ventos mais 

intensos. 

5.3.1.3.2 Marés  

Previsões regulares das alturas das marés para o Porto do Recife são fornecidas pela 

DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação – Marinha do Brasil). As marés apresen-

tam altura média de 1,67m, com alturas médias de sizígia de 2,07m e alturas médias 

de quadratura de 0,97m. As previsões das alturas das marés para o Porto do Recife 

aproximam bem as marés medidas ao longo na área de Jaboatão, Recife e Olinda, 

enquanto que, em Paulista, verifica-se uma diferença de fase de 20-30 minutos entre 

os valores previstos e medidos e uma diferença de nível de 10-20 cm (FINEP/UFPE, 

2008). 

5.3.1.3.3 Circulação Costeira 

Registros de correntes obtidos com equipamento ADCP (Acoustic Doppler Current 

Profiler) indicam que as correntes superficiais e profundas são mais intensas na região 

de Piedade e Boa Viagem, sendo que ao longo do litoral Paulista incidem correntes 

menos intensas (FINEP/UFPE, 2008). Neste mesmo estudo, foi observado que: em 

dezembro e janeiro de 2008 ocorreu um padrão das correntes superficiais e próximas 
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ao fundo ao longo da área, com direção geral contra a costa ou para S-SW, e com 

intensidade de correntes médias inferiores a 0,21 m∙s-1 e correntes máximas de até 

0,56 m∙s-1; Em maio durante o período chuvoso, o padrão geral de circulação superfi-

cial na área costeira é mais regular, com correntes médias mais intensas, variáveis de 

0,09 a 0,22 m∙s-1, e máximas de até 0,64 m∙s-1. Estes valores e padrões verificados por 

(FINEP/UFPE, 2008), para os trechos central e sul, corroboram as medições instantâ-

neas das correntes naqueles setores realizada por Rollnic (2008) de 0,3 m∙s-1 próximo 

à costa em Boa Viagem (Recife) e de 0,2 m∙s-1 próximo a costa em Piedade. (Jaboa-

tão dos Guararapes).  

5.3.1.3.4 Hidrologia 

A temperatura das águas varia entre 26 e 30 ºC, em maio-junho e entre 25 e 28 ºC em 

agosto-outubro, com as flutuações em temperatura ao longo da coluna d’água, res-

pondendo principalmente ao ciclo diário de insolação, e apresentam amplitude inferior 

a 2º C.  

A salinidade ao longo da coluna d’água apresenta valores de 35 a 36, exceto na ca-

mada mais superficial, onde precipitação pluviométrica direta e aportes costeiros, re-

sultam em salinidade de 0 a 20, principalmente durante o período de maior volume de 

chuvas e durante os estágios de maré vazante e baixa-mar. (FINEP/UFPE, 2008). 

A pluma estuarina dos rios Pirapama/Jaboatão, atingem durante o período chuvoso, 

as praias de Piedade e Boa Viagem devido à predominância dos ventos SE. No perío-

do de estiagem a pluma da bacia do Pina atinge as praias do Pina e da Boa Viagem. 

(Rollnic, 2008). 

5.3.2 Sistema Ecológico  

Os principais ecossistemas encontrados na Grande Recife são os manguezais, restin-

gas, fragmentos de mata atlântica e recifes de coral (Figura 185). Com relação à co-

bertura vegetal, o manguezal é o que tem representação mais expressiva no núcleo 

metropolitano. Situa-se em faixas marginais aos rios e ocupa terrenos baixos de com-

posição síltico-argilosa, ricos em matéria orgânica e submetidos ao fluxo e refluxo das 

marés. Compõe-se floristicamente pelas espécies mangue vermelho (Rhizophora 

mangle), mangue branco (Laguncularia racemosa), mangue siriúba (Avicenia) e man-

gue de botão (Conocarpus) (FIDEM, 1987). Nos municípios do núcleo metropolitano a 

espécie predominante é o mangue branco.  
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Em Recife, as áreas de manguezal totalizam cerca de 3,5 km², estando mais da meta-

de dessa vegetação concentrada no Parque dos Manguezais, localizado no Pina. Em 

Olinda e Jaboatão dos Guararapes ocorrem, respectivamente, cerca de 0,5 km² e 5,7 

km² de vegetação de mangue (ENGESAT, 2005). Essas áreas, no entanto, têm sido 

bastante pressionadas pela expansão urbana, sobretudo pelas ocupações ditas irregu-

lares. Ademais, as áreas estuarinas associadas encontram-se fortemente degradadas 

por poluição industrial e urbana, por aterros e por lançamento de lixo (Bryon, 1994; 

SECTMA, 2006).  

Nas áreas de baixa declividade, alagadas ou passíveis de alagamento, situadas à 

montante dos manguezais ou em áreas contíguas aos corpos de água que cortam a 

planície costeira, ocorre uma vegetação, ora de porte herbáceo, ora de porte arbusti-

vo, com espécies adaptadas aos ambientes úmidos ou higrófilos, a exemplo do que 

ocorre no município do Jaboatão dos Guararapes (SECTMA, 2006). 

Em terrenos arenosos, paralelos à costa encontra-se a restinga – vegetação de com-

posição florística em que figuram o cajueiro (Anacardium occidentale), o angelim (An-

dira nítida), o louro (Nectandra sp), a mangabeira (Hancornia speciosa), o oiti-de-praia 

(Moquilea tomentosa) (Andrade e Lins, 1984). Na Região Metropolitana do Recife, 

essa vegetação encontra-se quase que inteiramente substituída pela ocupação urba-

na, estando reduzida a alguns fragmentos localizados em Jaboatão dos Guararapes. 

Além do mais, apresentam sinais visíveis de degradação motivada pela retirada de 

árvores e introdução de coqueiros em seus domínios. A Lagoa do Náutico (Jaboatão 

dos Guararapes) é utilizada como local de pouso, alimentação e reprodução de aves e 

outros animais (Galindo, 2002; SECTMA, 2006).  

A Mata Atlântica, outra formação vegetal presente na região, caracteriza-se pela sua 

densidade e exuberância, com composição florística constituída por espécies perenifó-

lias, como o amarelo (Plathymenia foliolosa), louros (Ocotea sp), ingá (Inga sp) (An-

drade Lima, 1960; FIDEM, 1987) e diversas espécies faunísticas inclusive endêmicas. 

Os fragmentos mais expressivos da Mata Atlântica na região ocorrem de forma con-

centrada na porção oeste de Recife e norte de Jaboatão dos Guararapes, bem como 

dispersos na porção oeste da área de estudo, estando assentados, predominantemen-

te, sobre terrenos da Formação Barreiras e do Embasamento Cristalino. A quase tota-

lidade desses fragmentos constitui Reservas Ecológicas da Região Metropolitana do 

Recife, criadas pela Lei Estadual nº. 9.989, de 13 de janeiro de 1987 (FIDEM, 1987). 
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Embora ocorram alguns fragmentos da Mata Atlântica mais extensos e relativamente 

mais conservados no Centro Metropolitando do Recife, estes têm sofrido pressão pelo 

uso e ocupação do solo existente no entorno. De acordo com o tipo de pressão a que 

estão submetidas, as matas estão classificadas em quatro níveis de risco (normal, 

mediano, alto e extremo), sendo que a maioria encontra-se em risco extremo. Contu-

do, alguns desses fragmentos ainda têm potencial para constituírem área de refúgio 

de fauna, além de contribuírem para conservação do relevo e do solo e para a manu-

tenção dos recursos hídricos superficiais (SECTMA, 2006). 

 

Figura 185: Mapa dos ecossistemas do Centro da Região Metropolitana do Recife. Fonte: 
SECTMA (2006). 

Já no ambiente marinho, os recifes de coral destacam-se como ecossistemas altamen-

te diversificados, ricos em recursos naturais e de grande importância ecológica, eco-

nômica e social. Esses ecossistemas abrigam recursos pesqueiros importantes, atuam 

na proteção da costa e contribuem com seus recursos na economia de varias comuni-
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dades tradicionais costeiras (MMA, 2002). No que se refere ao seu status, a cobertura 

coralínea da área foi drasticamente reduzida após a implantação de quebra-mares e 

outras de obras de proteção de costeira. Estudos realizados por Pereira et al. (2003) e 

Fisner e Medeiros (2008) apontam para a modificação da hidrodinâmica e da sedimen-

tação, ocasionadas por essas estruturas como principal fator. Ademais, em determina-

dos locais, a exemplo de Olinda, o próprio recife de coral serviu de suporte para a 

construção dessas obras resultando em impacto físico direto.  

Sistema Hídrico 

O Centro Metropolitano do Recife está inserido na Bacia do Capibaribe e nos Grupos 1 

e 2 de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos – GL-1 e GL-2 – do Nordeste Oriental. No 

Grupo GL-1, inserem-se as bacias dos rios Paratibe e Beberibe e, no Grupo GL-2, as 

bacias dos rios Jaboatão, Tejipió e Pirapama. 

A Bacia do Rio Capibaribe totaliza 7.470km2, dos quais apenas 334,9km2
 

(4,4%) loca-

lizam-se no Núcleo Metropolitano, onde abrange parte dos municípios de São Louren-

ço da Mata (211 km), Recife (68 km), Camaragibe (36 km) e Moreno (16 km) (CPRH, 

2006). 

Os principais cursos d’águas do grupo GL1 são os rios Beberibe, Paratibe, Timbó, 

Bonança, Botafogo, Itapirema e Tapecu-Iru. O rio Botafogo, com cerca de 51 km, pos-

sui a bacia de maior extensão, além de ser a de maior importância para o abasteci-

mento d’água da Região Metropolitana do Recife. 

O grupo de bacias GL1 possui uma área de 1.188,11 km2 estando totalmente inserida 

no Estado. São 13 os municípios abrangidos pelo grupo, dos quais 3 estão inseridos 

totalmente (Itamaracá, Itapissuma e Paulista), 4 municípios com sede na GL1 (Abreu e 

Lima, Araçoiaba, Igarassu e Olinda), e 6 estão parcialmente inseridos (Camaragibe, 

Goiana, Itaquitinga, Paudalho, Recife e Tracunhaém). 

Situada na Zona da Mata Sul, o GL-2 é formado por rios que desembocam no Oceano 

Atlântico. Sua rede hidrográfica é composta basicamente pelos rios Jaboatão e Pira-

pama, com seus afluentes, à exceção de suas porções nordeste e sudeste, que são 

representadas pelos estuários dos rios Tejipió e dos rios Massangana e Tatuoca, res-

pectivamente. O rio Jaboatão constitui o sistema hidrográfico mais importante, tendo 

como principal afluente o rio Duas Unas, onde está situada a barragem homônima e 

cujo manancial abastece parte da Região Metropolitana do Recife. Possuindo exten-

são aproximada de 72 km, a drenagem da bacia do rio Jaboatão é bastante densa, 
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com ramificações em todos os sentidos, característico da planície aluvial. Destaca-se 

nessa região a Lagoa Olho D’Água e as áreasalagadas do seu entorno. 

De forma geral, o Centro Metropolitano do Recife apresenta uma área bem drenada 

superficialmente com presença de diversos rios, córregos e lagoas. Apresentando alti-

tudes médias entre 2,0 e 4,0 m e pontos de alagamento permanente, em conseqüên-

cia do nível elevado do lençol freático, as zonas de planícies flúvio-lagunares são fa-

cilmente inundáveis em épocas de chuva ou de marés muito altas, quando o maior 

aporte de água provoca o transbordamento dos rios e corpos lagunares ali localizados, 

causando transtornos à população que reside ou trabalha nessas áreas. Dentre as 

áreas críticas de alagamento do centro da RMR figuram aquelas localizadas em Jabo-

atão dos Guararapes, no entorno da Lagoa do Náutico, que constituem áreas de con-

centração de moradias populares e de ocupações subnormais, além do centro do Re-

cife e das áreas baixas de Olinda (Figura 186) (SECTMA, 2006).  

 

Figura 186: Mapa da drenagem superficial da Grande Recife, com destaque para as áreas 
alagadas e/ou alagáveis. Fonte: SECTMA (2006). 
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O principal curso d’água do segmento territorial da RMR (Rio Capibaribe) nasce a 

1.100,0 m de altitude no Agreste Pernambucano e deságua no litoral de Recife, após 

atravessar a planície costeira. Tem 260,0 km de extensão dos quais 33,2 km estão na 

Grande Recife (SRH, 2009). A confluência dos rios Capibaribe, Tejipió, Jiquiá, Jordão 

e Pina formam um importante sistema estuarino localizado na parte interna, em plena 

zona urbana. É um ambiente dinâmico do ponto de vista hidrográfico com característi-

cas estuarinas, sujeito à ação das marés e às alterações ambientais oriundas da ocu-

pação das margens. Desenvolve-se nesta área, diariamente, uma grande atividade 

pesqueira exercendo, portanto, um papel de grande importância sócio-econômica, 

principalmente para a população ribeirinha. 

Os rios da RMR e seus tributários estão submetidos a diversas formas de degradação, 

a exemplo de poluição por esgotos domésticos e industriais, aterro das margens, as-

soreamento do canal fluvial, aterro de manguezais, entre outras. A erosão dos morros 

causada pela retirada da cobertura vegetal e pelo adensamento populacional nas en-

costas, juntamente com o aterro da calha do rio principal para ocupações irregulares, 

tem motivado grandes alagamentos nos períodos de chuva coincidentes com marés 

altas (SECTMA, 2006), noticiadas freqüentemente nos jornais e outros meios de co-

municação locais. 

5.3.3 Sistema Sócio-econômico 

O processo de ocupação da Região Metropolitana do Recife, iniciado em Recife e em 

Olinda, teve como principal condicionante o seu ambiente físico natural – “a planície 

do Grande Recife” – cortada por rios que formam manguezais e áreas alagadiças, 

cercada por morros e tabuleiros. Por este motivo, ao longo do seu processo histórico 

de ocupação, a população teve que lidar com o manejo de áreas alagadiças e inundá-

veis, e o aterramento dessas áreas foi uma prática adotada em diversos momentos 

históricos. 

O crescimento acelerado do Recife e a pressão populacional ocorrida entre o final do 

século XVIII e a primeira metade do século XIX em um espaço de dimensões exíguas 

aceleraram o aterramento dessas áreas. Areias, lixos e lamas foram lançados pela 

população e pelo Estado sobre os alagados, areais e principalmente sobre os man-

gues, formando os espaços necessários para implantar as habitações que já não en-

contravam espaço em terra firme. Assim, surgiram novas casas, ruas e bairros (Araú-

jo, 2007). 
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Esta forma de ocupação deixou heranças que marcam fortemente o processo de pro-

dução do espaço Metropolitano, como a alta valorização imobiliária das áreas planas, 

secas e aterradas, que restringe o acesso das classes menos favorecidas, as quais se 

submetem a ocupar os espaços alagados ou íngremes (morros), “non aedificandi” ou 

pouco valorizados (UFPE/FASE, 2006). A ocupação na região mais plana não somen-

te representa a maior extensão territorial como também a maior concentração de valor 

imobiliário e de disponibilidade de equipamentos, serviços e infra-estrutura urbana. 

Assim, uma estreita faixa litorânea – principalmente em Recife e em Jaboatão dos 

Guararapes – e parcelas da porção central da planície do Recife concentram a melhor 

fatia do mercado imobiliário, constituindo-se em áreas nas quais se vem observando 

um acelerado processo de adensamento (Marinho et al., 2007). 

Outra herança do processo de urbanização que se deu à custa da ocupação do espa-

ço natural das águas, através de aterros feitos sem os devidos cuidados e sem respei-

tar as condições de escoamento das águas pluviais, são os constantes alagamentos. 

Por este motivo, entre outros, a parte ocupada da planície do Recife transformou-se 

numa área de cotas baixas (altitude média de 4,0 m) e sem desníveis acentuados, o 

que dificulta o escoamento superficial, em condições adequadas, das águas pluviais 

(Figura 187). Não apenas no Recife, mas, também, nas áreas baixas dos municípios 

de Paulista, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, observam-se problemas mais sérios 

de drenagem e alagamentos em áreas onde se localizam os assentamentos de baixa 

renda ou informais (UFPE/FASE, 2006; Bello e Corrêa, 2005). Assim, a variação de 

alguns centímetros no nível do mar, alterando o nível de base dos sistemas fluviais, 

pode resultar em intensificação das inundações e processos de erosão costeira pre-

sentes nos município citados. 

Figura 187: Ruas alagadas nos Municípios de (a) Recife (fevereiro de 2009) e (b) Olinda (abril 
de 2009). Fonte: Kacowicz (2009) e Araújo (2009). 
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Vale ressaltar que o modelo de ocupação de áreas alagadiças perdura até os dias 

atuais, inclusive sendo adotado pelo poder público, tendo em vista que a Prefeitura da 

Cidade do Recife pretende construir a Via Mangue, uma rodovia para “desafogar” o 

trânsito entre as zonas sul e norte da cidade, em uma área de manguezal. De acordo 

com o projeto, aproximadamente 25,4 ha, ou seja, 8,3% do Parque dos Manguezais7 

será aterrada (Martins e Melo, 2007).  

A consolidação da ocupação das áreas costeiras, próximas ao mar, se deu mais tardi-

amente na região, uma vez que a difusão e consolidação das praias como lugar de 

recreio, repouso e veraneio em Pernambuco ocorreu no final do século XIX e, como 

lugar de residência permanente, a partir da década de 1950 (Araújo, 2007).  

A transformação da paisagem do litoral do Recife, nas praias do Pina e Boa Viagem, 

ocorreu de forma bastante rápida, de palhoças de pescadores do início do século XX à 

praia de veraneio e aos palacetes da avenida beira-mar dos anos 1950. Na década de 

70, estes deram lugar aos edifícios de três a cinco pavimentos (início da intensa verti-

calização da orla) que, por sua vez, estão sendo demolidos para a construção de edi-

fícios mais luxuosos e que alcançam entre trinta e quarenta andares. Semelhante pro-

cesso ocorreu na orla de Jaboatão dos Guararapes, com a intensa verticalização da 

sua orla, ocorrendo principalmente nos anos de 1990, como área de expansão do bair-

ro de Boa Viagem e com a saturação do mercado imobiliário no mesmo. 

Apesar do povoamento de Olinda ter se iniciado no início do século XVI a ocupação do 

seu litoral só se intensificou no final do século XIX, sendo que atualmente, toda a sua 

costa está densamente ocupada e urbanizada. O litoral de Olinda foi o primeiro balne-

ário da costa pernambucana, para onde se dirigiam às famílias pernambucanas mais 

abastadas nas últimas décadas do século XIX. A procura por casas, sobretudo para 

veraneio, provocou a expansão urbana de Olinda em direção à zona costeira, fazendo 

a cidade crescer para além da sua ocupação original. No último quarto do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX, as praias dos Milagres, do Carmo e de São 

Francisco tiveram seu processo de ocupação adensado. O povoamento das áreas 

situadas mais ao norte, entre a praia do Bairro Novo e a praia de Rio Doce, só se in-

tensificou a partir de 1930, com o parcelamento dos sítios (Araújo, 2007). 

                                                

7
 O Parque dos Manguezais é um dos últimos resquícios de mangue bem preservado da cida-

de do Recife e representa a maior área de mangue urbano do mundo. 
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Em Paulista, o processo de substituição de imóveis de segunda residência por mora-

dia permanente se intensificou nos anos de 1990. Em sua orla predominam os imóveis 

de um ou dois pavimentos e condomínios fechados, voltados para a classe média. 

  

  

Figura 188: Orla dos Municípios de (a) Jaboatão dos Guararapes, (b) Recife, (c) Olinda e (d) 
Paulista. Fotos: GERCO/CPRH (2006). 

Atualmente, os quatro municípios abrangem nos seus territórios áreas litorâneas in-

tensamente urbanizadas (o m² mais caro destes municípios está localizado nessa re-

gião), com significativa concentração populacional, v. Tabela 37, principalmente de 

famílias de média e alta renda (Figura 188).  

Tabela 36: Área e População em áreas de morro e de planície nos municípios do núcleo central 
da RMR. Fonte: FIDEM (2003). 

Município 
Área 
(km²) 

População 
(2002) 

Morro 

Habitante (%) 

Planície 

Habitante (%) 

Jaboatão dos Guararapes 259 581.558 251,621 43 329.935 57 

Recife 218 1.422.905 469,332 33 953.573 67 

Olinda 41 367.902 191.792 52 176.110 48 

Paulista 99 262.237 100.626 33 953.573 67 

RMR 2.766 3.337.565 1.457.017 44 1.880.548 56 

Pernambuco 98.307 7.399.131     

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.4 Revisão da Literatura d Estado da Arte 

5.4.1 Nível do Mar 

As variações - em especial o aumento - do nível relativo do mar constituem uma das 

questões ambientais mais relevantes na atualidade, tendo em vista as dimensões das 

suas conseqüências, não só em termos de abrangência espacial, mas também de 

variedade de impactos. Tais variações, que ocorrem numa vasta gama de escalas de 

tempo - desde segundos até milhões de anos - constituem importantes conseqüências 

das mudanças climáticas pelas quais o planeta passa constantemente, e podem afetar 

negativamente a ambos os sistemas, ambiental e antrópico. 

Embora a comunidade científica aceite o aumento do nível do mar como uma tendên-

cia global, as variações do mesmo não ocorrem de maneira uniforme em todos os ma-

res e oceanos (Csiro, 2009). Isso acontece porque inúmeros fatores estão envolvidos 

nos processos que resultam no aumento absoluto do nível do mar (eustasia) e, ainda 

mais, no aumento relativo do nível do mar, o mais importante em termos de conse-

qüências ambientais e sócio-econômicas. Entre as principais variáveis envolvidas, 

podem ser mencionadas com segurança o degelo, a expansão térmica dos oceanos, 

os movimentos verticais dos continentes, as variações bruscas na deposição de sedi-

mentos e as variações meteorológicas locais, as quais determinam a intensidade e 

freqüência de eventos extremos (IPCC, 2007), importantes nos casos de elevação 

momentânea do nível relativo do mar. 

Evidências de transgressões e regressões marinhas têm sido observadas em torno do 

globo e levam a concluir que desde o último máximo glacial, há cerca de 20.000 anos, 

o nível do mar aumentou cerca de 120 m. Entre 15.000 e 6.000 anos antes do presen-

te, o nível do mar apresentou uma rápida elevação, com taxas médias de 0,01 

mm∙ano-1. Para os últimos 6.000 anos, a taxa média de elevação do nível do mar foi 

de cerca de 0,0005 m∙ano-1, a qual caiu para aproximados 0,0002 a 0,0001 m∙ano-1 

nos últimos 3.000 anos. Já para o século XX, medidas maregráficas apontam para um 

incremento nesta taxa, a qual variou entre 0,001 e 0,002 m∙ano-1, com valor médio de 

0,0015 m∙ano-1 (IPCC, 2007). 

Com base nos dados supracitados, o IPCC tem feito uma série de projeções para as 

variações no nível médio do mar para o próximo século (1990-2100). Tais projeções 

incluem seis cenários principais (Tabela 2) – do mais otimista ao mais pessimista – e 
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levam em consideração variáveis que incluem a expansão térmica, a contribuição do 

degelo de glaciares e a contribuição do degelo dos pólos.  

Tabela 37 – Projeções das médias globais para o aumento do nível do mar ao final do século 
XXI. Fonte: IPCC (2007). 

CENÁRIO 

AUMENTO DO NÍVEL DO MAR 

(em metros, para o intervalo entre 2090-2099 em relação ao intervalo de 
1980-1999) 

B1 0,18 – 0,38 

A1T 0,20 – 0,45 

B2 0,20 – 0,43 

A1B 0,21 – 0,48 

A2 0,23 – 0,51 

A1F1 0,26 – 0,59 

No litoral brasileiro, tendências recentes sobre variações do nível relativo do mar para 

diferentes locais ainda não são conhecidas. Um registro de 42 anos de duração para o 

Porto de Recife indicou, para o período de 1946 a 1988, uma elevação de 5,6 mm∙ano-

1 (Harari e Camargo, 1994). Na área portuária do Recife, a exemplo do que ocorre em 

diversos pontos da costa brasileira, medições do nível relativo do mar têm sido reali-

zadas e fornecem informações de grande relevância sobre variabilidades de longo 

período no que se refere aos aspectos do nível médio do mar e ondas de maré (Mes-

quita et al., 2003).  

Tabela 38: Tendências decadais do nível médio do mar e das constantes harmônicas 
componentes da maré M2 e S2 nos portos de Recife, Belém, Cananéia e Santos. 
Fonte: Harari et al. (2008). 

Porto 
Anos 

analisa-
dos 

Nível mé-
dio 

(cm∙déc
-1

) 

Amplitu-
de da M2 
(cm∙déc

-1
) 

Fase da 
M2 (⁰∙déc

-

1
) 

Amplitu-
de da S2 

(cm∙déc
-1

) 

Fase da 
S2 

 (⁰∙déc
-1

) 

Recife 

(1946-1987) 
38 5,432 0,070 2,200 0,090 2,600 

Belém 

(1948-1987) 
29 3,500 1,100 0,600 0,290 1,000 

Cananéia 

(1954-1990) 
37 4.046 0,470 0,370 0,531 0,160 

Santos 

(1944-1989) 
46 1,132 -0,162 0,191 0,130 0,425 

 

Estudos realizados por Harari et al. (2008) mostram as tendências decadais do nível 

médio do mar e das constantes harmônicas das componentes da maré M2 e S2 nos 
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portos de Recife, Belém, Cananéia e Santos, mostrando que os mais altos valores de 

elevação do nível médio do mar se referem ao Porto do Recife (5,432 cm∙déc-1), v. 

Tabela 38.  

Se confirmadas as projeções para a mudança do clima global futuro, os impactos são 

potencialmente irreversíveis. Neste caso, os países insulares e as regiões urbanas 

costeiras são as mais vulneráveis com possibilidades reais de inundação a médio e 

longo prazo (Alfredini et al., 2008). Somam-se a estes, os locais onde há subsidência 

do continente e aqueles com deposição sedimentar fortemente prejudicada. Entre os 

principais impactos, são mencionados por Neves et al. (2007): erosão e progradação 

costeira; danos a obras de proteção costeira; prejuízos estruturais ou operacionais a 

portos e terminais; danos a obras de urbanização de cidades litorâneas; danos estrutu-

rais ou prejuízos operacionais a obras de saneamento; exposição de dutos enterrados 

ou danos estruturais a dutos expostos; intrusão salina em estuários; intrusão salina em 

aqüíferos; evolução dos manguezais e danos a recifes de coral, entre outros.  

5.4.2 Vulnerabilidade ao Aumento no Nível do Mar 

Com o ajustamento do planeta às novas condições climáticas, os recursos costeiros 

são potencialmente afetados por inúmeras conseqüências, as quais incluem o aumen-

to do nível do mar, o aumento da temperatura superficial do mar, as mudanças nos 

padrões de precipitação e runoff, as mudanças na circulação oceânica e as mudanças 

na freqüência e intensidade das tempestades. Muito embora ainda não se saiba com 

certeza quais serão os valores associados às taxas de variação absoluta do nível do 

mar e, menos ainda das variações do nível relativo, o qual determina a vulnerabilidade 

local às novas condições, existe um consenso entre a comunidade científica envolvida 

com o assunto: as mudanças climáticas globais irão afetar as características físicas, 

biológicas e biogeoquímicas dos oceanos e costas, modificando sua estrutura ecológi-

ca, suas funções e sua provisão de bens e serviços (IPCC, 2007).  

Embora as peculiaridades de cada local devam ser consideradas, de maneira geral, 

alguns impactos genéricos são esperados e podem ocorrer com freqüência em torno 

do globo, prejudicando a economia local, tais como: perda de terras; salinização da 

vegetação e de recursos aquáticos; perdas agrícolas; alterações dos estoques pes-

queiros; perda/ relocação de sítios culturais e históricos; danos à infra-estrutura portu-

ária, urbana e turística e exposição/danificação de dutos expostos ou enterrados. A 

estes, somam-se os impactos relacionados aos sistemas naturais, a exemplo da ero-

são/progradação de praias; da intrusão salina em estuários e aqüíferos; da evolução 
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dos manguezais e dos danos aos recifes biológicos (Neves et al., 2007), os quais po-

dem desencadear inúmeras conseqüências ecológicas indesejáveis. 

No intuito de predizer os impactos potenciais relacionados ao aumento do nível do mar 

e estabelecer prioridades de gerenciamento costeiro, inúmeras metodologias relacio-

nadas à vulnerabilidade costeira têm sido desenvolvidas e aplicadas nas mais diversas 

costas. Algumas delas se utilizam de métodos quantitativos, em geral mais robustos 

(Dalcin e Simeoni, 1994, entre outros). Outras – a grande maioria – na dificuldade de 

obter ou de trabalhar dados numéricos, fazem uso de abordagens semi-quantitativas, 

inclusive já consolidadas e de ampla utilização (Thieler e Hammar-Klose, 1999). Por 

fim, alguns métodos subjetivos, baseados em variáveis qualitativas são utilizados (Es-

teves e Finkl, 1998; Bush et al., 1999). Para os fins do presente trabalho, adotou-se o 

conceito estabelecido pelo IPCC (2007), segundo o qual vulnerabilidade significa o 

somatório entre o grau de exposição e a incapacidade de reverter alterações provoca-

das pelo aumento do nível do mar. A abordagem aqui utilizada, tanto quanto possível, 

baseou-se em variáveis quantificadas.  

Estudos de vulnerabilidade costeira ainda não estão consolidados. No mundo inteiro, 

não há padronização quanto à abordagem metodológica, tampouco quanto aos con-

ceitos (Mallmann, 2008). Neves et al. (2007) apontam um inconveniente extra no que 

se refere à análises de vulnerabilidade junto ao litoral brasileiro: em comparação aos 

impactos em outros países, bem mais vulneráveis, pode se desenvolver, nos gover-

nantes e tomadores de decisão, uma postura paradoxalmente indiferente ou de falsa 

segurança quanto às questões das mudanças climáticas na zona costeira. Soma-se a 

este fator a incapacidade financeira de sobrepor os efeitos do aumento do nível relati-

vo do mar, uma realidade em países em desenvolvimento e, em especial em áreas 

cujas atividades econômicas giram em torno da zona costeira (turismo, pesca, ativida-

des portuárias, aquacultura, entre outras), o que acentua ainda mais a vulnerabilidade 

de um sistema costeiro às mudanças climáticas, e se enquadra perfeitamente no caso 

da RMR. 

5.4.3 Estado da Arte e Contextualização do Estudo na Literatura 

A avaliação da vulnerabilidade permite identificar riscos e determinar ações prioritárias 

diante de cenários futuros. Com este objetivo, alguns estudos já foram desenvolvidos 

junto à RMR ou a porções da mesma, no intuito de predizer quais os tipos e o grau de 

impacto ao qual a região estaria submetida em relação ao aumento do nível do mar. 

Ademais, inúmeras especulações foram feitas acerca de tais cenários para a região, 
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algumas das quais são a seguir expostas, em ordem cronológica. Para a região, os 

principais aspectos abordados em ambos, estudos e elucubrações, se relacionam ao 

temas inundação e, em especial, erosão costeira. 

De acordo com LGGM (1995), as primeiras referências de transtornos decorrentes da 

energia dos oceanos - no caso, a erosão marinha - no estado de Pernambuco datam 

de 1914, quando ocorreu a construção do molhe localizado no istmo de Olinda, como 

parte das obras de ampliação do Porto de Recife. A partir de então, diversos pontos da 

costa passaram a apresentar problemas de erosão, em maior ou menor intensidade e 

a receber investimentos em obras de proteção costeira (FINEP/UFPE, 2008). O pro-

cesso foi agravado a partir do ano de 1992 no Recife quando a construção de edifica-

ções junto à praia de Boa Viagem, combinada com a retirada da vegetação das dunas, 

provocou um rebaixamento da topografia naquele segmento costeiro (LGGM, 1995).  

Em 1995, Neves e Muehe publicaram um estudo segundo o qual no município de Re-

cife, em função de sua localização junto à foz de dois rios e de sua distribuição espa-

cial em áreas de terras baixas e cortadas por vários canais e pequenos rios, os impac-

tos devido à elevação do nível do mar seriam graves. Segundo o mesmo estudo e com 

base em levantamentos aerofotogramétricos e em outras técnicas, as terras situadas 

abaixo da cota de 5 m, ficariam alagadas num cenário de aumento do nível do mar. 

Isso significa que dos 90 km2 de terras emersas, 72% ainda que não fossem inunda-

das, seriam afetadas de alguma maneira por uma elevação do nível do mar. Os mes-

mos autores constataram que, mesmo sem considerar os efeitos de uma possível ele-

vação do nível do mar – uma vez que o período disponível de dados é insuficiente 

para definir com precisão o que está acontecendo - a gradual expansão da cidade 

para áreas antes ocupadas por manguezais, ao longo das margens dos estuários e de 

lagoas, já tem reflexos importantes na estação chuvosa, com transbordamento de ca-

nais, causando enchentes na zona comercial, com habituais transtornos ao tráfego. 

Lira (1997), em estudo acerca da vulnerabilidade costeira à erosão nas praias do mu-

nicípio de Paulista, atestou que a área alterna segmentos de alta e baixa vulnerabili-

dade, sendo que, no primeiro caso, em inúmeros trechos a pós-praia é ausente e es-

truturas de proteção costeira se fazem presentes. A ausência da pós-praia torna o 

sistema costeiro mais vulnerável à inundações e ataques de ondas por overwash. Por 

sua vez, Borba (1999) estudou o grau de vulnerabilidade associado às praias do muni-

cípio de Jaboatão dos Guararapes, classificando a maior parte da costa, especialmen-
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te na porção central da orla, como erosiva e de alta vulnerabilidade, o que foi corrobo-

rado em 2008, por Torres.  

No ano de 2002, um estudo realizado pelo CPTEC – Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos - concluiu que entre as áreas mais afetadas pelo aumento do nível 

do mar estariam manguezais, localizados nas áreas baixas das planícies costeiras, em 

estuários, ao redor de lagoas costeiras; e áreas agrícolas, em vales ribeirinhos tempo-

rariamente alagados. De acordo com o estudo, Recife figura entre as cidades mais 

vulneráveis do litoral brasileiro, juntamente com Aracaju e Maceió, não só por apresen-

tar algumas das características ambientais supracitadas (presença de manguezais e 

estuários), mas também por apresentar problemas relacionados ao uso do solo e à 

drenagem urbana. Ademais, nesses locais, alagamentos já ocorrem, especialmente 

quando chuvas fortes coincidem com marés de sizígia. A grande Recife destaca-se 

ainda mais entre as cidades mencionadas, por apresentar diversos agravantes, a sa-

ber: a urbanização se expandiu para as regiões de vale dos rios Capibaribe e Beberi-

be; a erosão severa já é uma realidade, em especial no município de Olinda; os dados 

de elevação do nível do mar superam em muito as piores projeções, chegando a 5,6 

mm∙ano-1; há histórico de rebaixamento no passado geológico, e as inúmeras obras de 

engenharia costeira podem ter contribuído para o déficit sedimentar e as alterações 

hidrodinâmicas, os quais contribuíram para a intensificação dos problemas erosivos, 

tornando a costa mais vulnerável.  

Muehe (2005) enfatizou a contribuição do adensamento demográfico na vulnerabilida-

de aos impactos decorrentes do aumento do nível do mar, lembrando que Recife está 

entre as capitais brasileiras mais populosas, assim como o Rio de Janeiro, Salvador, 

Maceió, Fortaleza, Vitória e São Luis. Corroborando tal afirmação, Maroni e Asmus 

(1997) apresentam o litoral Pernambucano como o mais denso entre os estados brasi-

leiros, com cerca de 917 hab∙km-2. Fatores induzidos pela construção de obras costei-

ras agravam ainda mais a vulnerabilidade do litoral aos impactos do aumento do nível 

do mar. Nesse litoral, o bloqueio do trânsito livre de sedimentos, promovido pela cons-

trução de estruturas de estabilização das desembocaduras fluviais e de linha de costa 

interfere na dinâmica costeira e agrava o processo erosivo (Muehe, op.cit). 

Ainda no ano de 2005, o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da Repúbli-

ca (NAE, 2005), órgão designado ao estudo de Processos Estratégicos de Longo Pra-

zo, publicou um caderno destinado a mudanças no clima, com ênfase em negociações 

internacionais sobre a mudança do clima e em vulnerabilidade, impactos e adaptação 
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à mudança do clima. De acordo com o documento, a vulnerabilidade do litoral brasilei-

ro a uma elevação do nível do mar aumenta em direção às Regiões Nordeste e Norte 

em função da diminuição da declividade do fundo marinho. Ademais, o desconheci-

mento sobre o litoral amplifica os problemas eventuais advindos de mudanças climáti-

cas na zona costeira e torna as regiões vulneráveis a agentes externos. Neste contex-

to, a Região Metropolitana do Recife é especialmente vulnerável, tendo em vista que a 

primeira iniciativa de um estudo integrado e de monitoramento da zona costeira veio a 

surgir somente no ano de 2006, tendo sido finalizado em 2008 (FINEP/UFPE, 2008). 

Ainda de acordo com o documento, a cidade do Recife figura entre as principais víti-

mas em potencial dos deslizamentos de terra em encostas, enchentes e inundações 

provocadas por tempestades severas, dois desastres naturais responsáveis por gran-

de número de vítimas no país. Além do Recife, o estudo aponta as regiões metropoli-

tanas do Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, e as Serras do Mar e da Manti-

queira, como os casos mais graves no que se refere a deslizamentos, enchentes e 

inundações, uma vez que apresentam, inclusive, repercussões na saúde em termos 

de aumento da mortalidade/morbidade. Os sistemas de defesa civil e de saúde pública 

devem, portanto, levar em consideração que tais desastres tendem a se tornar mais 

freqüentes no futuro. 

No ano de 2008, Pedrosa publicou um estudo segundo o qual, no município de Olinda, 

as evidências da erosão severa datam do início do processo histórico de urbanização. 

O mesmo autor cita Shmaltz (1965), o qual afirmou que, a partir do século XVII, há 

indícios de violentas ressacas marinhas no local. As mesmas teriam, inclusive, inibido 

os colonizadores a promover uma urbanização mais intensa ao longo da sua orla marí-

tima. No mesmo ano (2007), estudo desenvolvido entre o CPTEC e o INPE (Marengo 

et al., 2007) destacou novamente o estado de Pernambuco entre os mais afetados na 

atualidade e, potencialmente, cerca de seis em cada dez praias, incluídas nos 187 km 

de litoral, estariam cedendo terrenos para o mar. Ainda segundo o estudo, uma eleva-

ção de 50 cm no nível do Atlântico poderia consumir 100 m de praia no Norte e no 

Nordeste, sendo que em Recife, especificamente, a linha de costa teria sofrido um 

retrocesso de 80 m entre 1915 e 1950 e mais de 25 m entre 1985 e 1995.  

Outros estudos alertam para a elevação do nível médio do mar e suas conseqüências 

junto à RMR, como é o caso de Harari et al. (2008), o qual menciona um aumento de 

5,6 mm∙ano-1 para a área, e Neves et al. (2007), o qual classifica a RMR como uma 

das mais críticas da zona costeira brasileira em função dos problemas de erosão e da 

geomorfologia local em torno do estuário dos rios Capibaribe e Beberibe. Naccarati 
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(2008) chama atenção para o fato de Recife estar entre as cinco principais metrópoles 

localizadas à beira-mar – Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belém - onde 

se estima estar concentrada mais de 24 milhões de pessoas segundo a contagem de 

2007 do IBGE. 

Por fim, no de 2008, estudos realizados pela FINEP/UFPE sobre as praias do litoral 

central da RMR, concluíram que cerca de 70% delas se encontram em elevado grau 

de vulnerabilidade, se levadas em consideração as taxas de deslocamento da linha de 

costa e de avanço da urbanização. Ademais, o estudo conclui que grande parte da 

vulnerabilidade é respondida por questões antrópicas, e não apenas por razões de 

ordem natural, como déficit sedimentar ou fatores hidrodinâmicos, contrariando o que 

se acreditava até então.  

A contribuição do presente estudo vem no sentido de responder às questões que per-

manecem em aberto, tais como:  

(i) quais seriam as áreas potencialmente alagadas em eventos que combinam 

marés extremas, agitação marítima de origem meteorológica e possíveis cená-

rios de elevação do nível do mar? 

(ii) em que grau as praias da RMR são capazes de cumprir sua função de prote-

ção dos recursos localizados à retroterra?  

(iii) quais recursos costeiros em risco?  

5.5 Metodologia 

5.5.1 Estabelecimento de Zonas Inundáveis  

Para o estabelecimento das zonas potencialmente inundadas por um eventual aumen-

to do nível do mar, foram seguidos os passos metodológicos adaptados de Hoozmans 

et al. (1993), Snoussi et al. (2007) e Vargas et al. (2008). Os mesmos incluem a de-

terminação de cotas resultantes do somatório de diversos fatores envolvidos na eleva-

ção do nível do mar. Assim, na presente metodologia foi simulada a contribuição dos 

seguintes fenômenos indutores de níveis de água extremos: preamar máxima dos úl-

timos 20 anos, referente ao zero maregráfico do Porto do Recife e sobre-elevação do 

nível do mar por efeito de ressaca (maré meteorológica acrescido do run up da onda) 

(FINEP/UFPE, 2008). A estes fatores foi acrescentado um valor referente à possível 

elevação do nível do mar (Sea Level Rise) no próximo século, sendo considerados 
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dois cenários: um cenário benigno C1 (+0,5 m até 2100, ou cerca de 5 mm∙ano-1) e um 

cenário crítico (+ 1,0 m até 2100, cerca de 10 mm∙ano-1).  

Estes cenários foram adaptados a partir dos valores estimados pelo IPCC (B1 e A2) 

considerando que o nível de elevação do mar para este século pode ser cerca de duas 

vezes maior do que a estimativa máxima contida neste relatório (Rohling et al., 2008). 

As Equações 1 e 2 a seguir expressam a abordagem empírica utilizada para determi-

nar as cotas de inundação nas áreas costeiras e estuarinas, respectivamente.  

 NI = PM + MM + SLR (11) 

 NI = PM + SLR (12) 

Onde: 

NI – Nível de inundação 

PM – Preamar máxima 

MM – Maré meteorológica (incluindo run up da onda) 

SLR – Elevação no nível do mar 

As ortofotocartas utilizadas para a digitalização das cotas usam como referência o 

nível médio do mar em Imbituba, no sul do Brasil, estabelecido pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo Neves e Muehe (1995), este se encontra 

1,106 m acima do datum adotado pela DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação). 

Valores considerados e cotas resultantes encontram-se na Tabela 39. 

Tabela 39: Valores considerados para a estimativa da cota em risco de inundação. 

Cenário 
Preamar 

máxima (m) 
Efeito de 

ressaca (m) 
SLR (m) Cota (m) 

Benigno (C1) 2,7(– 1,106) 1,0 0,5 3,1 

Crítico (C2) 2,7 (– 1,106) 1,0 1,0 3,6 

Cabe salientar que além das variáveis consideradas, outras condicionam o aumento 

do nível das águas, tais como a precipitação e o conseqüente aumento no aporte flu-

vial, o que pode indicar que as cotas consideradas estão subestimadas. No entanto, 

em virtude do desconhecimento da probabilidade de ocorrência da combinação entre 

todos os fatores, optou-se por simular apenas a combinação entre as variáveis já 

mencionadas, tendo em vista que sua combinação ocorre historicamente no mês de 

agosto, quando se dão as maiores ressacas no litoral pernambucano, com impactos 

significativos ao longo da orla.  
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Para a delimitação das zonas potencialmente inundadas foi utilizado um Sistema de 

Informações Geográficas (GIS), ambiente no qual ortofotocartas em escala 1:2000 

(CONDEPE/FIDEM, 1974) referentes à área de estudo foram trabalhadas de modo a 

digitalizar as cotas supracitadas. Assim, toda a porção territorial abaixo de tais cotas 

seria potencialmente inundada em condições semelhantes às dos cenários acima mo-

delados. Este trabalho foi possível sobre a base cartográfica adotada porque a mesma 

utiliza datum altimétrico compatível com o zero maregráfico do Porto do Recife (latitu-

de: 08º03,4’S; longitude: 034º52,1’W; nível médio: 1,24 m), conforme mencionado por 

Neves e Muehe (1995).  

5.5.2 Atribuição de Graus de Vulnerabilidade à Linha de Costa  

Tendo em vista que as praias arenosas e dunas funcionam como um filtro, reduzindo a 

energia imposta pelos oceanos à costa, pode-se dizer que quanto mais próxima se 

encontra a primeira linha de edificações à retroterra da linha de preamar máxima, mai-

or o grau de vulnerabilidade aos impactos da erosão e da inundação (Lathrop Jr. e 

Love, 2007). Assim, o grau de vulnerabilidade foi atribuído em função da capacidade 

atual das praias do Centro Metropolitano do Recife de proteger os recursos situados à 

retroterra, tenham eles valor econômico ou cultural. 

Para calcular a distância média entre a linha de preamar máxima e a infra-estrutura 

mais próxima, foi utilizado um módulo de análises espaciais disponível em ambiente 

GIS. O litoral em estudo foi dividido em 28 segmentos delimitados de acordo com sua 

homogeneidade ambiental ao longo do litoral dos municípios de Paulista, Olinda, Reci-

fe e Jaboatão dos Guararapes. A primeira linha de edificações à retroterra foi extraída 

da UNIBASE (2002) – base cartográfica na escala de 1:1.000 executada por consórcio 

dos municípios da RMR e coordenada pela CONDEPE/FIDEM (Figura 189). Já a linha 

de preamar máxima foi obtida in situ, com o uso de equipamento GPS (Global Positio-

ning System) geodésico de duas freqüências da marca Rascal, cuja precisão é da or-

dem de centímetros. O indicador utilizado foi a marca da maré mais alta (High Water 

Line – HWL), representada pelo avanço da última maré e identificada pela linha de 

umidade que separa a praia seca da praia úmida.  
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Figura 189: A largura utilizada para a classificação dos segmentos quanto à vulnerabilidade, 
representada pela distância entre a linha de preamar máxima (em azul) e a primeira 
linha de edificações (em lilás), é indicada pela seta laranja. 

Depois de calculadas as distâncias, foram estabelecidos os valores limite para cada 

grau de vulnerabilidade. Para atender às condições de segurança, considerou-se que 

as praias deveriam, não somente apresentar pós-praia, mas este setor apresentar, no 

mínimo, 30 m de largura (FINEP/UFPE, 2008). Este valor foi estabelecido através de 

uma aproximação dos resultados obtidos por Pajak e Leatherman (2002) e Costa et al. 

(2008) acerca da variação da posição da HWL ao longo do tempo, a qual se aproxima 

dos 30 m. Em seguida, os graus de vulnerabilidade foram mapeados segundo um có-

digo semafórico de cores, cuja correspondência se encontra na Tabela 5 a seguir. 

Como em boa parte do litoral o setor pós-praia foi suprimido e a linha de costa se en-

contra artificializada pelo uso de enrocamentos, foi criada uma terceira categoria de 

vulnerabilidade, denominada “Condicional”. Nessas áreas, como não há mais praia 

para ser erodida ou para proteger a costa, a inundação é uma possibilidade mais con-
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creta e o seu combate depende única e exclusivamente da capacidade de manuten-

ção da obra. 

 

Tabela 40: Critérios adotados na determinação do Grau de Vulnerabilidade. 

Largura da pós-
praia (m) 

Grau de vulnerabili-
dade 

Prioridade de gerencia-
mento 

Representação 

Nulo* Condicional Manutenção constante Amarelo 

>30 Baixo Moderada Verde 

<30 Alto Máxima Vermelho 

 

* A linha de preamar coincide com a linha de edificações, uma vez que não há pós-praia e a linha de 

costa foi artificializada e imobilizada. 

5.5.3 Análise dos Recursos Costeiros em Risco  

Quanto à análise dos recursos em risco na área costeira foram considerados todos os 

atributos mapeados anteriormente e disponíveis na imagem de satélite. Assim, num 

ambiente GIS, sobreposta a esta camada de informação, foi posicionada a camada 

contendo a zona potencialmente inundada. Os recursos em risco foram listados em 

tabelas e relacionados espacialmente em mapas, sendo apresentados por município 

(Figura 190). Esses foram divididos em nas seguintes categorias: áreas úmidas (man-

guezais e áreas alagadas), áreas não ocupadas, praia, construções com mais de três 

andares, construções com menos de três andares.  
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Figura 190: Mapeamento dos recursos em risco. 

5.5.4 Modelagem Matemática 

A ferramenta computacional utilizada nesta pesquisa foi o SisBaHiA (Sistema Base de 

Hidrodinâmica Ambiental) desenvolvido na Área de Engenharia Costeira e Oceanográ-

fica do Programa de Engenharia Oceânica, com participação, na sua fase inicial, da 

Área de Banco de Dados do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, 
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ambas pertencentes à Coordenação de Programas de Pós Graduação em Engenharia 

(COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rosman, 2001).  

Para um melhor aprofundamento da base teórica e desenvolvimento numérico do Sis-

BaHiA, três publicações são indicadas como referência: o Manual do Usuário do Sis-

BaHiA (COPPE, 2007), a Referência Técnica do SisBaHiA (Rosman, 2005) e o capítu-

lo 1 do livro Métodos Numéricos, volume 5, coleção ABRH (Rosman, 2001). Para mai-

ores informações acesse www.sisbahia.coppe.ufrj.br. 

5.5.4.1  Cenários de Simulação 

Para caracterizar a circulação hidrodinâmica do litoral da Região Metropolitana do Re-

cife (RMR) – Municípios de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista – foram configurados 

dois cenários para simulação. Com base na sazonalidade dos ventos nesta região, tais 

cenários se resumem ao: 

Cenário 1 – simulação hidrodinâmica considerando a forçante astronômica (marés de 

sizígia e quadratura) e a forçante eólica com ventos médios típicos do período chuvo-

so atual; 

Cenário 2 – semelhante ao Cenário 1, porém com ventos médios típicos do período 

seco atual; 

Os mapas temáticos horizontais foram elaborados utilizando-se o método Kriging. 

Nestes casos foram previamente realizadas interpolações manuais visando garantir a 

fidelidade das distribuições espaciais geradas pelos algoritmos de interpolação. 

5.5.4.2  Aplicação do Modelo Hidrodinâmico 

A aplicação do módulo hidrodinâmico do SisBaHiA visa determinar o padrão hidrodi-

nâmico do sistema costeiro dos Municípios de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista, 

considerando suas forçantes mais importantes, o regime de marés e o efeito do vento 

(com sua variação sazonal). A área de abrangência do domínio modelado, além de 

extensa, possui grande variabilidade de relevo de fundo e de presença de recifes, bem 

como grande variação de aporte estuarino e de estruturas de contenção. Com a inten-

ção de analisar melhor os resultados, a área simulada foi dividida em três domínios 

discretizados: Jaboatão/Recife, Olinda e Paulista. 

O domínio modelado de Jaboatão/Recife compreendeu uma faixa de costa de aproxi-

madamente 27 km, indo da praia do Paiva até a praia de Del Chifre. Tal área dispõe 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/
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de estudos pretéritos, como os de Façanha (2007) e Rollnic (2008), os quais ajudam a 

embasar o atual estudo. 

Já os domínios modelados referentes à região norte do litoral Estado de Pernambuco 

compreenderam a zona costeira adjacente aos municípios de Olinda e Paulista, cor-

respondente a uma faixa com cerca de 15 km de extensão. Esta abrange desde a li-

nha de costa até a isóbata aproximada de 9 metros e se encontra limitada ao sul pela 

praia do Carmo e ao norte pela Praia do Janga. 

Os resultados da modelagem hidrodinâmica euleriana foram analisados com base nos 

estágios dinâmicos de maré (vazante e enchente) na superfície, meio e fundo da colu-

na de água, para as marés de sizígia e de quadratura, considerando cada um dos dois 

cenários sazonais descritos na seção 2. Tais estágios dinâmicos foram escolhidos 

devido à maior intensidade de correntes e, consequentemente, maior probabilidade de 

causar algum efeito à costa. O Anexo 1 traz mapas horizontais do campo cinemático 

dos estofos (preamar e baixa-mar) na RMR obtidos nas simulações.  

Regime de ventos 

A forçante eólica considerada nas simulações foi estimada com a obtenção do vetor 

velocidade de vento médio, calculado a partir dos registros de intensidade e direção 

dos dados meteorológicos fornecidos pela estação meteorológica do Aeroporto dos 

Guararapes junto a Divisão Meteorológica do CINDACTA II. Os dados de ventos que 

corresponderam aos períodos simulados, chuvoso e seco, são descritos a seguir. 

De acordo com a disponibilidade de dados, o período representativo da estação chu-

vosa, obtido a partir de registros dos meses de junho/julho/agosto, apresenta direção 

predominante de ventos de S e SE com intensidades máximas próximas a 10,00 m∙s-1 

e mediana de 3,60 m∙s-1. 

Para o período representativo da estação seca, foram considerados os meses de de-

zembro/janeiro/fevereiro. Tais dados de vento mostram intensidades de até 8,23 m∙s-1, 

com mediana de 4,12 m∙s-1. A predominância da direção dos ventos é de SE e de E, 

seguidos em menor quantidade por ventos de S. 

Forçantes astronômicas (marés)  

A malha utilizada por todos os cenários teve como fronteiras abertas os limites norte, 

leste e sul do domínio. Nestes limites foi sugerida uma maré semi-diurna a partir das 

constantes harmônicas (Tabela 41) obtidas para o Porto do Recife no Catálogo de 
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Estações Maregráficas Brasileiras da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR, 2009). A 

curva de maré para todo o período de simulação está representada na Figura 191. 

 

Tabela 41: Características das oscilações do nível do mar utilizadas como condição de 
contorno para as simulações na RMR. Fonte: FEMAR (2009). 

Component Period (sec.) Amplitude (m) Phase (rad) 

2N2 46459.35 0.024 15.882 

K1 86164.09 0.043 39.444 

K2 43082.05 0.081 20.769 

L2 43889.83 0.015 23.213 

M1 89399.69 0.005 59.865 

M2 44714.16 0.762 19.373 

M3 29809.44 0.008 19.199 

M4 22357.08 0.009 2.042 

MNS2 42430.07 0.006 1.309 

MS4 21972.02 0.006 52.709 

MSf 1275721 0.01 61.087 

Mm 2380713 0.01 0.8029 

N2 45570.05 0.153 17.977 

O1 92949.63 0.05 24.435 

P1 86637.21 0.014 38.223 

Q1 96726.08 0.014 19.897 

S2 43200 0.275 21.991 

T2 43259.22 0.014 20.944 

mu2 46338.33 0.027 16.232 

nu2 45453.62 0.03 17.802 
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Figura 191: Curva de maré obtida através das constantes harmônicas do Porto de Recife. 

Condições iniciais 

As condições iniciais ( 0tt  ) definidas para todos os nós modelados do modelo hidro-

dinâmico são as componentes do vetor velocidade 2DH, U e V (na direção X e Y, res-

pectivamente), e a elevação na superfície livre ( ). Para o módulo 3D, as condições 

iniciais são geradas automaticamente de acordo com os valores acima, a velocidade 

do vento e a rugosidade equivalente do fundo. 

Sendo assim, as simulações dos cenários C1 e C2 foram realizadas com velocidades 

horizontais começando do zero, denominada de “partida a frio”, e com elevação inicial 

da superfície livre ( ) de 2,42 m, correspondendo ao estágio de preamar da maré de 

sizígia. Na Tabela 42 são exibidas as opções de modelagem consideradas nas simu-

lações. 

Tabela 42: Opções de modelagem consideradas nas simulações da RMR. 

FIST3D Model 
Estimates the three-dimensional hydrodynamic circulation 
(Navier-Stokes_3D equations for incompressible fluid with 

hydrostatic pressure) 

Simulation period 1,296,000.00 sec. (15 days) 

Wind Variable and uniform 

Mean sea level 1.14 m 

Vertical levels 21 
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Batimetria e rugosidade 

A batimetria utilizada nas simulações dos cenários C1 e C2 foi feita com os dados ba-

timétricos obtidos pelo projeto de Monitoramento Ambiental Integrado nos Municípios 

de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista (FINEP/UFPE, 2008).  

Para determinar a rugosidade a ser empregada em todas as áreas, foram utilizados os 

resultados da cobertura sedimentar da plataforma e empregou-se a tabela de valores, 

recomendados para a rugosidade equivalente de fundo proposta por Abbot e Basco 

(1989) apud Rosman (2001). Os valores foram interpolados pelo método Kriging e 

ajustados em função da análise batimétrica, gerando o padrão de distribuição da rugo-

sidade para a área. 

5.5.4.2.1  Jaboatão/ Recife 

O domínio modelado correspondente aos municípios de Jaboatão e Recife compreen-

de desde a praia do Paiva (25L 291.693,00 E; 9.096.034,00 N) até a praia de Del Chi-

fre (25L 295.854,00 E; 9.112.605,00 N), englobando o estuário de Barra das Jangadas 

e a Bacia do Pina. O domínio inclui cerca de 27 km de costa distando desta até a isó-

bata de, aproximadamente, 17 metros.  

O volume total do corpo d’água é subdividido em volumes parciais por meio de uma 

rede de grades convenientemente definidas. A intersecção dessas grades determina 

os chamados pontos nodais (ou nós), nos quais as soluções das equações são deter-

minadas. 

A malha de elementos finitos para esta área constitui 876 elementos quadráticos de 

tamanho variável com um total de 3.703 nós, onde 3.307 nós internos, 283 nós no 

contorno de terra e 115 no contorno de mar (Figura 192(a)). No módulo 3D, ao deter-

minar a malha vertical, foram definidos 21 níveis de profundidade ao longo da coluna 

d’água (da superfície ao fundo). As simulações foram realizadas com um intervalo de 

tempo de integração ( t ) de 50 segundos, onde foi obtido o valor médio de 4,57 do 

número de Courant. No Anexo 1 (Anexos 1.1 a 1.4) se encontram as figuras corres-

pondentes às estações chuvosa e seca, na superfície dos estofos das marés de sizígia 

e quadratura. A batimetria utilizada na simulação é exibida na Figura 192(b). 
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Figura 192: (a) Malha de discretização do domínio modelado e (b) batimetria utilizada para os 
municípios de Jaboatão dos Guararapes e Recife, entre as praias do Paiva e do Pina. 

5.5.4.2.2 Olinda 

O domínio modelado correspondente à cidade de Olinda compreende a área entre as 

coordenadas 9.111.780,11 e 9.116.814,66 N, as quais distam aproximadamente 5 km; 

e 294.860,94 a 297.515,03 E, cobrindo cerca de 1 km de mar. 

A malha de elementos finitos utilizada para a discretização do domínio modelado é 

constituída por 851 elementos quadráticos de tamanho variável, contendo 3.747 nós, 

dos quais 573 são de contorno de terra e 121 de fronteira aberta (Figura 193 (a)). Ao 

determinar a malha vertical, foram consideradas 21 camadas ao longo da coluna 

d’água, distribuídas uniformemente da superfície ao fundo, resultando em 78.687 pon-

tos de cálculo. A batimetria utilizada na simulação é exibida na Figura 193 (b). 

(a) (b) 
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Figura 193 (a) Malha de discretização do domínio modelado e (b) batimetria utilizada para o 
município de Olinda, adjacente às praias do Carmo, de Bairro Novo e sul da praia de 
Casa Caiada. 

As simulações para esta região foram realizadas com um intervalo de tempo de inte-

gração ( t ) de 10 segundos, onde foi obtido o valor médio 4,3 de número de Courant. 

Tais figuras, correspondentes às estações chuvosa e seca nos estágios de estofo das 

marés de sizígia e quadratura, se encontram no Anexo 1 (Anexos 1.5 a 1.8). 

5.5.4.2.3 Paulista 

O domínio modelado correspondente à cidade de Paulista compreende a área entre as 

coordenadas 9.115.145,36 e 9.123.571,84 N, os quais distam aproximadamente 8 km; 

e 296.900,77 e 300.220,07 E, cobrindo cerca de 1 km de mar. 

A malha horizontal gerada para Paulista é apresentada na Figura 194 (a). São utiliza-

dos para a discretização do domínio modelado 393 elementos finitos quadráticos de 

tamanho variável, contendo 1.800 nós, dos quais 369 são do contorno de terra e 113 

da fronteira aberta. Na determinação da malha vertical foram consideradas 21 cama-

das, distribuídas uniformemente da superfície ao fundo, resultando em 37.800 pontos 

de cálculo. A batimetria utilizada nestas simulações se encontra na Figura 194 (b). 

(a) (b) 
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Figura 194: (a) Malha de discretização do domínio modelado e (b) batimetria utilizada para o 
município de Paulista, adjacente às praias de Casa Caiada, de Rio Doce e do Janga. 

O intervalo de tempo de integração ( t ) usado para estas simulações foi de 25 se-

gundos, onde foi obtido o valor médio 4,0 de número de Courant. As figuras geradas 

pelo modelo, correspondentes às estações chuvosa e seca nos estágios de estofo das 

marés de sizígia e quadratura, se encontram no Anexo 1 (Anexos 1.9 a 1.12). 

5.6 Base de Dados 

Como bases de dados, foram utilizados dois produtos cartográficos disponíveis para a 

Região Metropolitana do Recife, os quais foram adquiridos junto ao Órgão Estadual de 

Planejamento (CONDEPE/FIDEM) e cujas especificações são a seguir apresentadas. 

Todas as análises e produtos aqui gerados foram executados a partir do processa-

mento de tais informações. 

 Imagem de satélite 

(a) (b) 
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 UNIBASE (2002) – base cartográfica de detalhe (1:1.000) para a Região Metropoli-

tana do Recife, elaborada pela CONDEPE/FIDEM e obtida em coordenadas UTM, 

em formato “*.dwg”. Este produto serviu como base para a extração da primeira li-

nha edificada à retroterra e também para a análise dos recursos em risco; 

 Ortofotocartas (1974) – produto cartográfico de alta resolução, em escala 1:2.000. 

Geradas a partir de fotografias aéreas ortorretificadas, as quais apresentam as 

curvas de nível do terreno. Foram utilizadas as folhas seguintes: 99/08; 99/09; 

93/70; 93/71; 93/72; 92/50; 92/51; 92/52; 92/60; 92/61; 92/62; 92/63; 92/64; 92/68; 

92/69; 92/70; 92/71; 92/72; 92/73; 92/74; 92/75; 92/76; 92/77; 92/78; 92/79; 92/80; 

92/81; 92/82; 92/83; 92/84; 92/85; 92/86; 92/87; 92/88; 92/ 89; 92/92; 92/93; 92/94; 

92/95; 91/00; 91/10; 91/20; 91/30; 91/31; 91/32; 91/41; 91/42; 91/43; 91/52; 91/53; 

91/62; 91/63; 91/64; 91/65; 91/66; 91/67; 91/69; 91/74; 91/75; 91/76; 91/77; 91/78; 

91/79; 91/88; 91/89; 90/01; 90/02; 90/03; 90/04; 90/05; 90/06; 90/07; 90/08; 90/09; 

90/11; 90/12; 90/13; 90/14; 90/15; 90/16; 90/17; 90/18; 90/19; 90/23; 90/24; 90/25; 

90/26; 90/27; 90/28; 90/29; 90/36; 90/37; 90/38; 90/39; 90/48; 90/49; 89/60; 89/70; 

89/80; 89/81; 89/82; 89/83; 89/84; 89/85; 89/86; 89/87; 89/96; 89/97; 89/98; 89/99; 

88/79; 88/78; 88/69; 88/68; 81/90; 81/80; 81/90; 80/99; 80/98; 80/97; 80/96; 80/94; 

80/92; 80/91; 80/90; 80/89; 80/88; 80/87; 80/86; 80/85; 80/84; 80/83; 80/82; 80/81; 

80/80; 80/77; 80/76; 80/75; 80/74; 80/73; 80/72; 80/71; 80/70; 80/90; 80/93; 80/94; 

80/95;  

Tais fotografias foram obtidas em formato “*.jpg” e registradas com o uso de paco-

tes computacionais do tipo GIS. A partir destes documentos, foram digitalizadas as 

linhas que limitam as zonas potencialmente inundadas no centro da RMR; 

 Levantamento da linha de costa – obtido junto ao banco de dados do Projeto MAI-

PE (FINEP/UFPE, 2008), em formato “*.dxf”, como pontos. O levantamento foi feito 

em 2008 com o uso de GPS de precisão. Em ambiente GIS, os pontos foram trans-

formados em linhas para atender aos interesses do presente estudo, i.e. a deter-

minação da largura de praia; 

 Valores de referência utilizados para o cálculo da cota de máximo alcance das á-

guas foram obtidos de duas fontes: maré astronômica e maré meteorológica (inclu-

indo run up da onda) junto ao banco de dados do Projeto MAI-PE (FINEP/UFPE, 

2008); elevação do nível do mar para os próximos 100 anos adaptados a partir dos 

valores estimados pelo IPCC (B1 e A2) para a realidade local (lembrando que na 

costa pernambucana, as medidas superam as estimativas), ficando em 0,5 m (ce-

nário benigno) e 1,0 m (cenário crítico); 
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 Toda a batimetria da RMR utilizada pela modelagem matemática foi obtida através 

da base de dados do Projeto MAI-PE (FINEP/UFPE, 2008), cuja figura se encontra 

no Anexo 2 (Anexo 2.1); 

 Os dados de intensidade e direção do vento foram obtidos a partir dos dados me-

teorológicos fornecidos pela estação meteorológica do Aeroporto dos Guararapes 

junto à Divisão Meteorológica do CINDACTA II para o período de 2002-2008, cuja 

figura se encontra no Anexo 2 (Anexo 2.2). 

5.7 Resultados 

5.7.1 Estabelecimento de Zonas Potencialmente Inundadas 

Foi realizada a análise das zonas potencialmente inundáveis dos quatro municípios 

que formam o litoral central da Região Metropolitana do Recife, conforme Figura 195. 

Observa-se que a análise limitou-se às áreas costeiras e estuarinas, de maneira geral, 

mais afetadas por elevações no nível do mar, motivo pelo qual se deve deixar claro 

que os números e discussões aqui apresentados estão subestimados e que as zonas 

passíveis de inundação na área de estudo são ainda maiores, tendo em vista a baixa 

altitude dos terrenos e ampla rede de drenagem que banha a região e se ramifica para 

montante das áreas estuarinas. 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 401/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

0 5 102,5
Kilometers

Paulista

Olinda

Recife

Jaboatão dos Guararapes

Figura 195: Área de estudo e material utilizado para a delimitação das áreas potencialmente 
inundadas (ortofotocartas) mostrando a restrição espacial às zonas costeiras e 
estuarinas.  

5.7.1.1 Jaboatão dos Guararapes 

O município de Jaboatão dos Guararapes representa o maior em área entre os muni-

cípios estudados. São 256 km2 dos quais 15,45 foram contemplados por esta análise. 

Tendo em vista a altitude média da porção central do município, cerca de 5m, prevê-se 

a perda de importantes extensões, em especial junto às áreas ribeirinhas. No Comple-

xo Estuarino Jaboatão-Pirapama e às margens da Lagoa Olho D’água, ambos os ce-

nários mostram vastas extensões passíveis de inundação. Na impossibilidade de uma 

análise mais ampla a oeste das feições mencionadas, a morfologia dos bairros de 

Candeias e Piedade – ambos litorâneos - se assemelhariam a uma península, cuja 

ligação com o continente ficaria pouco a sul do limite municipal Jaboatão dos Guara-

rapes – Recife. 

A área potencialmente inundada no município é mostrada nas figuras a seguir para os 

cenários benigno e crítico, sob a forma de linhas e polígonos (Figura 196 e Figura 
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197). As mudanças mais importantes, em ambos os cenários, são verificadas nas á-

reas próximas ao Complexo Estuarino Pirapama-Jaboatão e também na faixa costeira 

localizada mais ao sul, na praia de Barra de Jangadas.  

 

Figura 196: Limites das zonas potencialmente inundadas no município de Jaboatão dos 
Guararapes. 
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Figura 197: Áreas potencialmente inundadas no município de Jaboatão dos Guararapes. 

 

Cabe salientar que ao longo de praticamente todo o litoral – salvo a porção defronte ao 

quebra-mar de Candeias e uma pequena extensão da praia de Barra de Jangadas – o 

sistema praial já não tem mais competência na proteção costeira, uma vez que um ou 

mais setores foram suprimidos (Figura 198). Apesar disso, ainda é estimada uma per-

da de praia arenosa de, pelo menos, 13.714 m2 por efeito da erosão costeira. 



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 404/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 

Figura 198: Litoral de Jaboatão dos Guararapes, mostrando a supressão de setores do sistema 
praial e a construção de obras de defesa costeira: (a) Muro enrocado, junto à Praia de 
Piedade; (b) Praia de Barra de Jangadas, no litoral sul do município, próximo ao 
Complexo Estuarino Jaboatão-Pirapama, cujas adjacências constituem áreas 
potencialmente inundáveis. 

Em termos de impactos ambientais, ressalta-se que importantes perdas ecológicas 

podem ocorrer, não somente junto ao estuário – um rico e importante ecossistema - 

mas também ao sul, em área fora do âmbito deste estudo, conhecida como Praia do 

Paiva. O local, um spit arenoso, apresenta riqueza florística e aspectos fisionômicos 

típicos de restinga, com potencial ecológico que justifica a maior proteção do ecossis-

tema (Sacramento et al., 2007). Dos 0,97 km2 que compõe a extremidade do spit are-

noso, num cenário de elevação de 0,5m no nível de mar, restariam cerca de 0,30 km2. 

Já num cenário crítico – elevação de 1m no nível do mar – da antiga área restariam 

somente cerca de 0,15 km2 (Figura 199). 

 

(a) (b) 
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Figura 199: Praia do Paiva, pertencente ao município de Cabo de Santo Agostinho, mas 
ressaltada no estudo em função da relevância ecológica e da crescente importância 
no cenário turístico do estado. O mapa mostra as projeções para a morfologia do 
terreno mediante aumento do nível do mar em 0,5 m e 1 m. 

 

Na análise realizada, estima-se que para o cenário benigno, pelo menos 6,72 km2 de 

terras venham a sofrer os impactos das inundações, o que representa 2,63% da área 

total do município. Já no cenário crítico, os valores aumentam para 8,71 km2 e 3,40% 

da área total (Tabela 43). A relação entre aumento do nível do mar e terras potencial-

mente inundadas para este município é mostrada a seguir (Figura 200) 
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Tabela 43: Relação entre área total, área estudada e áreas potencialmente inundadas no 
município de Jaboatão dos Guararapes. 

Scenery 
Total 
area 
(km

2
) 

Study 
area 
(km

2
) 

Land loss 
(km

2
) 

Islands* 
(km

2
) 

Total land 
loss 
(km

2
) 

% Municipality 
area 

Benign 
(SLR = 0,5 m) 

256 15,45 6,74 0,019 6,72 2,63 

Critic 
(SLR = 1 m) 

256 15,45 8,72 0,011 8,71 3,40 

* Referem-se às áreas mais altas cujo terreno adjacente seria inundado. 

 

 

Figura 200: Relação entre aumento do nível do mar e área potencialmente inundada para o 
município de Jaboatão dos Guararapes.  

 

Tendo em conta os cenários de inundação estudados, recomenda-se a restrição da 

ocupação das zonas identificadas como mais vulneráveis à inundação, tendo em aten-

ção que os resultados desta análise subavaliam as faixas de inundação. A zona mais 

afetada, localizada ao sul da área de estudo, também é aquela que ainda se encontra 

em processo incipiente de urbanização por estar mais afastada do eixo central do mu-

nicípio, o que torna mais exeqüível a adoção de medidas preventivas no que se refere 

à gestão territorial. 

5.7.1.2 Recife  

Recife se trata do município com a menor altitude entre os estudados, ficando a ape-

nas 4m, em média, do nível médio do mar. Para este município, num cenário de au-

mento do nível do mar da ordem de 0,5m, estima-se que a área inundada seja de cer-

ca de 25,38 km2, enquanto que para o cenário crítico, de aumento de 1 m no nível do 
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mar, a área seria de aproximados 33,71 km2 (Figura 201, Figura 202, Figura 203 e 

Tabela 44). Entre estas áreas, em ambos os cenários destaca-se a inundação, em sua 

totalidade, do Bairro do Recife (Recife Antigo), importante centro econômico e admi-

nistrativo na cidade. O local agrega ainda grande valor histórico e cultural, pois foi on-

de se deu o início da ocupação do Recife, sendo, atualmente, de grande importância 

no cenário cultural e artístico da cidade. 

Figura 201: Limites das zonas potencialmente inundadas no município de Recife. 
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Figura 202: Áreas potencialmente inundadas no município de Recife. 
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Figura 203: Relação entre aumento do nível do mar e área potencialmente inundada para o 
município de Recife. 

 

Tabela 44: Relação entre área total, área estudada e áreas potencialmente inundáveis no 
município de Recife. 

Scenery 

Total 
area 

(km
2
) 

Study area 

(km
2
) 

Loss 

(km
2
) 

Islands 

(km
2
) 

Total 
loss 

(km
2
) 

% Municipa-
lity area 

Benign 

(SLR = 0,5 m) 
217 70,44 25,38 - 25,38 11,70 

Critic 

(SLR = 1 m) 
217 70,44 33,71 - 33,71 15,53 

* Referem-se à áreas mais altas cujo terreno adjacente seria inundado. 

 

Deve se atentar também para o fato de o maior complexo estuarino da área de estudo, 

o qual compreende a Bacia do Pina e os Rios Capibaribe e Beberibe, localizar-se no 

município, onde também está instalado o Porto do Recife (Figura 204). Este Porto, 

juntamente com Suape, concentra toda a movimentação de cargas do estado. A regi-

ão já sofre com inundações desde os primórdios da ocupação do Recife, no entanto, a 

intensificação do fenômeno levanta a possibilidade de um aumento na taxa de assore-

amento ao longo da zona portuária, o que aumentaria a demanda por dragagens e 

seria potencialmente prejudicial à operação do Porto. 

0 10 20 30 40

0.5

1

Inundated Area (km2)

Se
a 

Le
ve

l R
is

e
 (

m
)



PENO-11896 VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 410/537 

 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

 

Figura 204: Detalhe para o Bairro do Recife, onde está localizado o Porto de Recife, área 
potencialmente inundada em sua totalidade. 

Na faixa litorânea oceânica, embora a área potencialmente inundada seja estreita, 

alerta-se para a intensificação do processo erosivo, tendo em vista que a edificação 

ocorreu muito próxima à praia, não restando espaço para o desenvolvimento de pro-

cessos morfodinâmicos. Tal como ocorre no município de Jaboatão dos Guararapes, a 

orla do Recife apresenta um alto grau de verticalização, de maneira tal que mesmo 

uma pequena área de terras perdidas ou ameaçadas pela erosão implicaria grandes 

perdas econômicas e transtornos sociais. 

Com o atual nível de ocupação populacional no Município do Recife e a crescente 

pressão imobiliária em áreas de úmidas e praias, estima-se que os manguezais e as 

praias serão perdidos, devido à impossibilidade de manter sua elevação relativa ao 

nível médio do mar ou de migrar em sentido ao continente. A Figura 205 ilustra a pres-

são da expansão urbana sobre os manguezais e praias do Recife. 
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Figura 205: Pressão da expansão urbana sobre o manguezal e praias do Recife. Fonte: CPRH, 
2006. 

As características geográficas do Recife oferecem uma dificuldade adicional no caso 

de realocação de equipamentos e pessoas: trata-se de terrenos baixos por onde cor-

rem diversos tributários dos Rios Capibaribe e Beberibe, bordejados por terrenos mais 

elevados, conhecidos como Tabuleiros, os quais não oferecem estabilidade para a 

fundação de estruturas, sendo freqüentes os deslizamentos de suas encostas. Às limi-

tações naturais se soma a elevada densidade de ocupações, que reduz ainda mais as 

possibilidades de realocação, aumentando a complexidade do planejamento de uso e 

ocupação da área. 

5.7.1.3 Olinda  

Olinda apresenta, entre os municípios estudados, a maior altitude média, estando aci-

ma do nível do mar cerca de 16m. Dessa forma, determinado o nível de inundação 

alcançado em cada um dos cenários através da metodologia proposta, prevê-se que 

as áreas mais afetadas seriam aquelas localizadas junto ao limite municipal com Reci-

fe, nos terrenos baixo, banhados pela Bacia do Pina. Outra área que chama a atenção 

localiza-se no extremo norte da cidade e segue para sudeste (Figura 206 e Figura 

207).  
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Figura 206: Limites das zonas potencialmente inundadas no município de Olinda. 
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Figura 207: Áreas potencialmente inundadas no município de Olinda. 

 

Nas margens do Rio Paratibe (limite municipal com Paulista) e à montante deste, os 

Bairros de Rio Doce, Casa Caiada, Fragoso e Bairro Novo teriam parte de seu territó-

rio inundado por este rio e seus tributários, em especial, o Rio Fragoso. Melo (2003) 

menciona esta área como sendo alvo de inundações anuais, já no presente, tendo 

inclusive recebido intervenções urbanas no sentido de atender a demanda do fluxo de 

vazão de pico dos tributários, o que, segundo o autor, não foi suficiente. 

Entre a área estudada, é previsto o alagamento de cerca de 2,25 e 4,62 km2, nos ce-

nários benigno e crítico, respectivamente (Tabela 45 e Figura 208). 
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Tabela 45: Relação entre área total, área estudada e áreas potencialmente inundáveis no 
município de Olinda. 

Scenery 

Total 
area 

(km
2
) 

Study 
area 

(km
2
) 

Land 
loss 

(km
2
) 

Islands* 

(km
2
) 

Total land 
loss 

(km
2
) 

% Municipa-
lity area 

Benign 

(SLR = 0,5 m) 
44 16,43 2,3 0,053 2,25 5,11 

Critic 

(SLR = 1 m) 
44 16,43 4,68 0,052 4,62 10,51 

* Referem-se à áreas mais altas cujo terreno adjacente seria inundado. 

 

Figura 208: Relação entre aumento do nível do mar e área potencialmente inundada para o 
município de Olinda. 

Pela análise do mapeamento das isolinhas de inundação da Praia Del Chifre, mais 

conhecida como istmo de Olinda, supondo um alagamento progressivo da restinga 

devido à subida do nível de inundação, é possível antecipar que tal spit arenoso tende 

a desenvolver características insulares, com área estimada entre 0,076 km2 (cenário 

benigno) e 0,069 km2 (cenário crítico) (Figura 209). 
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Figura 209: Istmo de Olinda, mostrando a área emersa segundo os cenários de inundação do 
que atualmente é um spit arenoso. 

A exemplo do que acontece nos demais municípios do núcleo metropolitano do Recife, 

a faixa costeira não representa área altamente suscetível à inundações. Entretanto, o 

litoral de Olinda apresenta um processo erosivo severo e histórico, com boa parte da 

sua extensão (cerca de 59%) impermeabilizada por obras de defesa costeira, as quais 

denunciam a limitada capacidade de suas praias em atuarem como zonas de proteção 

para os recursos situados à retroterra (Figura 210). 

  

Figura 210: Estruturas de defesa costeira em Olinda, demonstrando a baixa capacidade da 
praia em atuar como zona tampão do litoral: (a) Enrocamento e guia-corrente na 
Praia dos Milagres; (b) Seqüência de 31 espigões enrocados na Praia de Bairro 
Novo. 

(a) (b) 
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5.7.1.4 Paulista 

O município de Paulista apresenta o mais extenso litoral entre os municípios estuda-

dos e limita-se a norte e a sul pelos estuários dos rios Timbó e Paratibe, respectiva-

mente. Dentre sua área total, de 94 km2, foram analisados aproximadamente 26,53 

km2 (áreas costeiras e estuarinas). As linhas de inundação e as áreas potencialmente 

inundadas do município são a seguir mostradas (Figura 211 e Figura 212). 

 

Figura 211: Limites das zonas potencialmente inundadas no município de Paulista. 
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No litoral norte do município, destaca-se a potencial inundação de uma área relevante 

sob o ponto de vista ecológico e econômico: trata-se do Pontal de Maria Farinha 

(Figura 212). No local, existe um complexo sistema estuarino, de alta beleza cênica o 

que contribuiu para o recente desenvolvimento do setor do turismo com instalação de 

equipamentos como marinas, hotéis, pousadas e um parque aquático. O valor ecológi-

co desta região refere-se a diversidade biológica do manguezal, que atua como berçá-

rio para diversas espécies de peixe. 

 

Figura 212: Pontal de Maria Farinha, local susceptível à inundações e de grande importância 
para o turismo local. 

Para ambos os cenários, observa-se que as regiões mais susceptíveis à inundação 

coincidem com as adjacências dos estuários, especialmente no cenário crítico, no qual 
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o transbordamento do leito do rio Paratibe soma-se ao transbordamento da lagoa de 

Maranguape, resultando numa grande área inundada. A formação de uma ilha é ob-

servada ao norte da área de estudo, junto à praia conhecida como Maria Farinha: tra-

ta-se de um alto cujo topo está a aproximadamente 28 m de altura. Esta feição, com a 

inundação das margens do estuário do Rio Timbó apresenta-se como uma ilha cuja 

área varia entre 0,076 km2 e 0,069 km2, nos cenários benigno e crítico, respectivamen-

te. A relação entre aumento do nível do mar e área inundada neste município está 

representada na Figura 213 e consta na Tabela 46. 

 

Figura 213: Relação entre aumento do nível do mar e área potencialmente inundada para o 
município de Paulista. 

O município apresenta altitude média de 13 m. Embora na zona costeira deste municí-

pio a faixa potencialmente inundável não se mostre demasiadamente espessa, mesmo 

para o cenário crítico, Paulista já apresenta severo problema de erosão costeira, moti-

vo pelo qual inúmeros trechos apresentam obras de defesa. A diversidade destas o-

bras chama a atenção no município e resulta do esforço individual dos proprietários na 

manutenção do seu patrimônio (Figura 214). 
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Figura 214: Estruturas utilizadas para a defesa costeira. Em sentido horário: (a) Troncos de 
coqueiros; (b) Rochas e rejeitos da construção civil; (c) Rampas; (d) Sacos de areia. 

Tabela 46: Relação entre área total, área estudada e áreas potencialmente inundáveis no 
município de Paulista. 

Scenery 

Total 
area 

(km
2
) 

Study 
area 

(km
2
) 

Land 
loss 

(km
2
) 

Islands 

(km
2
) 

Total land 
loss 

(km
2
) 

% Municipa-
lity área 

Benign 

(SLR = 0,5 m) 
94 26,53 5,05 0,076 4,97 5,29 

Critic 

(SLR = 1,0 m) 
94 26,53 6,72 0,069 6,65 6,25 

* Referem-se à áreas mais altas cujo terreno adjacente seria inundado. 

Considerando que a Zona Potencialmente Inundável do Município de Paulista é for-

mada em parte por manguezais e que várias áreas ainda não foram ocupadas com 

construções urbanas, uma opção viável seria declarar está área como Unidade de 

Proteção Integral. Em uma zona de manguezal sem estruturas de concreto em volta, 

seu potencial de migração para áreas baixas adjacente aumenta, evitando que o 

mesmo seja inundado. Além disso, traria benefícios quanto ao controle de inundação, 

considerando que nos dias atuais a área já apresenta problemas relacionados ao sis-

tema de drenagem urbana. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.7.2  Vulnerabilidade da Zona Costeira 

As praias são feições dinâmicas com capacidade de migrar para a terra devido a au-

mentos periódicos do nível do mar (ressacas) e overwash, à medida em que a linha de 

costa também recua durante esses processos erosivos (Psuty e Ofiara, 2002; Phillips, 

1986). Elas provêem uma importante camada de proteção entre as águas costeiras e 

os assentamentos humanos. O desenvolvimento urbano adjacente, no entanto, pode 

comprometer algumas das funções naturais das praias, tais como a de filtro da energia 

hidrodinâmica e a de suporte para a fauna e flora, além de inibir os processos morfo-

dinâmicos (Lathrop Jr. e Love, 2007).  

Assim, foi mapeada a proximidade da primeira linha de edificações junto à praia, no 

intuito de saber qual a vulnerabilidade da zona costeira às alterações físicas decorren-

tes do aumento do nível do mar e/ou da intensificação da agitação marítima em termos 

de capacidade da praia enquanto zona de proteção. Os valores considerados para o 

mapeamento foram medidos a cada 10 m ao longo da praia, tendo, portanto, um bom 

refinamento. Como parâmetro de vulnerabilidade, conforme especificado na metodolo-

gia foi tomada a distância entre a linha de costa (representada pela linha de preamar 

máxima – HWL) e a primeira linha de edificações. Espera-se, com tal análise, dar uma 

idéia acerca da competência das praias na proteção dos recursos situados à retroter-

ra. 

 Historicamente, o Centro Metropolitano de Recife responde a esses eventos com mé-

todo “hold the line” em que são usadas medidas hards (e.g. enrocamentos, espigões, 

quebra-mares) para conter a mobilidade da linha de costa. Atualmente apresenta 

23.595,63 m (49%) da linha e costa fixada8. Figura 215 apresenta a proporção de lito-

ral com estrutura de proteção e com linha de costa nos quatro municípios da região 

em estudo. 

Ficou claro na análise que, embora todos os municípios apresentem segmentos cuja 

vulnerabilidade está condicionada à capacidade de manutenção de obras costeiras, 

Olinda é a que demanda mais recursos neste sentido, tendo em vista que em 59% do 

seu litoral a linha de costa encontra-se imobilizada por algum tipo de obra. Paulista, 

por sua vez, embora seja entre os quatro municípios analisados o de menor densidade 

de ocupações ao longo da orla (entre 30 e 70%, de acordo com FINEP/UFPE, 2008), é 

também o que apresenta maior extensão classificada como de alta vulnerabilidade. 

                                                

8
 Nesta análise não foram consideradas a região de Brasília Teimosa, do Porto do Recife e do Istmo de Olinda. 
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Isso porque, de maneira geral, as construções ali assentadas foram construídas sobre 

algum dos setores do sistema praial, suprimindo por completo a pós-praia.  

Figura 215: Proporção da costa com presença de estruturas de proteção à erosão costeira e 
com linha de costa livre. 

Estudos desenvolvidos por FINEP/UFPE (2008), considerando apenas a taxa de ero-

são atual e a taxa de avanço das construções em direção à praia, indicam que a largu-

ra da praia tende a diminuir com o passar dos anos. Essa análise demonstra que na 

maior extensão da costa analisada, boa parte da vulnerabilidade pode ser devido à 

ocupação acelerada das áreas localizadas imediatamente a retrocosta. Considerando 

o aumento do nível do mar,  

Com a predição do aumento do nível do mar, demanda adicional por estruturas de 

proteção da linha de costa é espera-se aumentar. No entanto existe um aspecto nega-

tivo nessa estratégia: os projetos de estabilização podem eliminar completamente a 

praia intertidal (estirâncio) e alterar os ecossistemas costeiros de água rasa, como os 

recifes de coral. Por exemplo, em Olinda, as práticas de contenção à erosão utilizaram 

os recifes de coral como suporte para as construções de quebra-mares. De acordo 

com SECTMA (2006) esta atividade é apontada como uma das potencialidades local 

desses ambientes. 

De acordo com os resultados da vulnerabilidade, de forma geral, as praias do Centro 

Metropolitano do Recife serão gravemente afetadas. A análise da costa como um todo 

indica que 81,8% das construções urbanas estão a menos de 30 m da linha de costa. 
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Em termos comparativos, pequenos trechos da costa da região apresentam sistema 

praias pouco prejudicado pelas construções adjacentes. Jaboatão do Guararapes se 

destaca neste sentido por apresentar 36% de baixa vulnerabilidade. Olinda apresenta 

o cenário mais crítico, onde 59% da costa não possuem mais praia recreativa e a inte-

gridade das construções urbanas dependem exclusivamente da capacidade da manu-

tenção das obras (Figura 216). 

 

Figura 216: Percentual com áreas de vulnerabilidade alta, baixa ou condicional. 

A seguir os resultados são apresentados espacialmente, município a município. 

5.7.2.1 Jaboatão dos Guararapes 

Alguns valores extremos encontrados para o município de Jaboatão dos Guararapes 

estão diretamente associados a obras de proteção costeira: os locais onde não há 

pós-praia (e a distância calculada é nula, ou seja, linha de costa e de edificação coin-

cidem), há presença de obras aderentes e longitudinais à costa, tais como muros ver-

ticais ou enrocamentos. Nestes trechos, a vulnerabilidade foi classificada como condi-

cional, uma vez que sua capacidade de atuar como zona tampão está diretamente 

relacionada à capacidade de manutenção destas estruturas, por parte dos proprietá-

rios ou do poder público. Já os valores máximos muito elevados estão associados a 

obras destacadas, como quebra-mares, os quais promovem rápida acumulação de 

sedimentos junto à costa, produzindo saliências que muitas vezes resultam em tômbo-

los. Neste caso, estes tipos de obra apesar de apresentar resultados pontuais, em 

escala regional intensificam o problema, pois geram déficit sedimentar nas áreas à 

downdrift. 
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Além de este município apresentar o beachfront totalmente urbanizado, ali se encon-

tram edificações de vários pavimentos, as quais, muitas vezes avançam sobre o sis-

tema praial suprimindo um ou mais setores (em geral, dunas e pós-praia) (Figura 217). 

A vulnerabilidade de tais áreas é incrementada ainda por dois fatores: no local já exis-

tem inúmeras obras de proteção costeira e se trata de uma área de elevado cresci-

mento demográfico. Estes fatores contribuem, não só por reduzir a capacidade da 

praia como estrutura de proteção, mas também por amplificar as conseqüências de 

qualquer evento de energia extrema. 

 

Figura 217: Trechos das praias do Município de Jaboatão do Guararapes. (a) Acentuada 
verticalização da orla de Jaboatão dos Guararapes, dando idéia da densidade 
demográfica do local; (b) Trecho de menor vulnerabilidade, com praia ampla – Praia 
de Piedade; (c) Quebra-mar de Candeias e acúmulo de areia provocado pela obra; 
(d) Muros de proteção costeira suprimindo parte do sistema praial (dunas e pós-praia) 
– Praia de Candeias.  

O mapa a seguir (Figura 218) mostra a distribuição do grau de vulnerabilidade ao lon-

go da orla de Jaboatão dos Guararapes. No município, cerca de 56% (4.700 m) do 

litoral foram classificados como de alta vulnerabilidade, tendo menos de 30 m de largu-

ra e, portanto, uma baixa capacidade de atuar na proteção costeira. Já na classe baixa 

vulnerabilidade foram enquadrados 36% do litoral (2.993 m), correspondendo princi-

palmente a área em frente ao quebra-mar de Candeias, onde o acúmulo de sedimen-

tos promovido pela obra está formando um tômbolo; e pela porção norte da Praia de 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Piedade, onde o sistema praial ainda é bem desenvolvido e apresenta todos os seto-

res. Por fim, cerca de 8% (707 m) do litoral foram classificados como tendo a vulnera-

bilidade condicionada à manutenção das obras de fixação da linha de costa ali presen-

tes. 

 

Figura 218: Classificação do litoral de Jaboatão dos Guararapes segundo graus de 
vulnerabilidade. 

5.7.2.2 Recife  

No litoral do Recife, valores máximos de largura de pós-praia foram encontrados na 

extremidade sul, junto à divisa com Jaboatão dos Guararapes, e em porções das prai-

as do Pina e norte de Boa Viagem. Nessas áreas, o perfil praial é amplo, com dunas 

frontais e pós-praia bem desenvolvidas, sendo que nas praias localizadas a norte do 

litoral do Recife – Pina e norte de Boa Viagem – tais características estão relacionadas 

à presença de linhas contínuas de beachrocks próximo à costa. Nos trechos interme-

diários do litoral do Recife - enrocamento e adjacências – o processo erosivo já é co-
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nhecido (LGGM, 1995) e a pós-praia limita-se a alguns poucos metros de largura, con-

ferindo uma maior vulnerabilidade aos recursos localizados à retroterra. Rollnic (2002) 

menciona ainda que nesta área, além das ondas atingirem a costa de forma aproxi-

madamente frontal, a colocação da obra de contenção da erosão aumentou a reflecti-

vidade da praia, o que provavelmente está relacionado às baixas distâncias calcula-

das. 

A espacialização dos graus de vulnerabilidade no município do Recife pode ser vista 

na Figura 219. Deste litoral, cerca de 53% foram classificados como tendo vulnerabili-

dade condicional – aproximados 7.250 m, os quais correspondem ao enrocamento de 

Boa Viagem e ao enrocamento que tem início em Brasília Teimosa e finda junto ao 

canal de acesso ao Porto do Recife. Aproximadamente 29% (4.040 m) foram enqua-

drados na classe alta vulnerabilidade, enquanto que 18% (2.442 m) apresentaram vul-

nerabilidade baixa, a qual se associa às áreas mencionadas no parágrafo anterior. 

 

Figura 219: Classificação do litoral do Recife segundo graus de vulnerabilidade. 
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Tal como ocorre no município de Jaboatão dos Guararapes, no Recife a ocupação da 

orla se deu de forma densa e com elevado grau de verticalização, o que aumenta a 

vulnerabilidade sócio-econômica da área (Figura 220). 

  

Figura 220: (a) Evidências do processo erosivo em quiosques nas adjacências do enrocamento 
de Boa Viagem; (b) Norte de Boa Viagem/Pina – trechos em que o sistema praial 
permanece bem desenvolvido, com presença de dunas, inclusive. 

5.7.2.3 Olinda 

Na sua maior extensão, as praias de Olinda encontram-se estabilizadas por obras de 

fixação da linha de costa, tais como enrocamentos aderentes ou muros verticais. A-

demais, à exceção das praias do Farol e Bairro Novo, nas quais a incidência de ondas 

se dá de forma mais direta, o litoral do município encontra-se protegido por quebra-

mares. Isso confere ao litoral cerca de 59% (6.861 m) de costa onde a vulnerabilidade 

foi classificada como condicional (Figura 221). 

(a) (b) 
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Figura 221: Classificação do litoral de Olinda segundo graus de vulnerabilidade. 

Nas categorias baixa e alta vulnerabilidade foram classificados, respectivamente, 12% 

(1.376 m) e 29% (3.427 m) do litoral de Olinda. As áreas de baixa vulnerabilidade es-

tão associadas à Praia de Del Chifre, um spit arenoso de difícil acesso e que conserva 

características de ambiente natural; e às praias do Carmo, Casa Caiada e Rio Doce, 

onde obras – quebra-mar, espigão e guia-corrente, respectivamente - induziram o pro-

cesso de acúmulo de sedimentos, aumentando o comprimento do perfil praial e a dis-

tância entre linha de costa e linha de edificações. Tais informações podem ser vistas 

na Figura 222. 
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Figura 222: Em sentido horário: (a) Casa Caiada, um dos poucos trechos onde há pós-praia 
ampla; (b), (c) e (d) – Rio Doce, Milagres e Farol, mostrando muros e enrocamentos 
aderentes que representam a maior parte do litoral de Olinda. 

5.7.2.4 Paulista 

A extensão do litoral de Paulista fornece uma noção acerca da diversidade de praias 

que ali são encontradas. Na sua orla contrastam praias abrigadas, tais como o Pontal 

de Maria Farinha, e praias expostas, altamente erosivas e cujas características natu-

rais já foram suprimidas, como é o caso do Janga. Ademais, as inúmeras obras de 

proteção costeira ali instaladas incluem ainda mais variáveis nos processos morfodi-

nâmicos atuantes em praias arenosas, conferindo aos segmentos costeiros adjacentes 

graus diversificados de vulnerabilidade. Trata-se do município com menor densidade 

de ocupação entre os contemplados neste estudo, com apenas cerca de 30 a 70% da 

orla ocupada (FINEP/UFPE, 2008).  

No que se refere à vulnerabilidade, no litoral de Paulista, cerca de 17% da extensão foi 

enquadrada na classe condicional, a qual corresponde, principalmente ao enrocamen-

to localizado na Praia do Janga. Outras áreas que apresentam linha de costa imobili-

zada por obras de contenção são encontradas defronte a aberturas de seqüências de 

quebra-mares, locais de convergência de raios de ondas que se mostram altamente 

erosivas. Na classe baixa vulnerabilidade, se enquadraram cerca de 13% do litoral 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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(2.332 m), enquanto que na classe alta vulnerabilidade foi enquadrada a maior parte 

do litoral (9.677 m, ou 70% do litoral). Tais resultados foram espacializados (Figura 

223) e as características da costa no município são mostradas na Figura 224. 

 

Figura 223: Classificação do litoral de Paulista segundo graus de vulnerabilidade. 
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Figura 224: Em sentido horário: (a) Praia de Enseadinha, com detalhe para a pós-praia; (b) e 
(c) Pau Amarelo, um dos segmentos que mais sofrem com o processo erosivo, 
atentando para as tentativas dos proprietários de bares de protegerem seu patrimônio 
com sacos de areia e pedras; (d) Maria Farinha, mostrando a total supressão da pós-
praia e conseqüente elevada vulnerabilidade. 

 

A partir dos resultados de vulnerabilidade e considerando a taxa de desenvolvimento 

do Centro Metropolitano do Recife, enfatiza-se que a pressão imobiliária próxima às 

praias, dunas e manguezais deve ser reduzida para fornecer uma área de amorteci-

mento para futuros deslocamentos desses ambientes e minimizar dessa forma os cus-

tos com investimentos em estruturas de proteção. Os métodos softs de contenção à 

erosão costeira que visam à restauração dos subambientes praias contribuem para o 

reparo desses sistemas como zonas de amortecimento contra aumento do nível do 

mar e erosão costeira, apesar de sua eficácia como opção política a longo prazo ainda 

não está comprovar (Lathrop Jr. e Love, 2007). Alternativamente, o aprimoramento de 

“estratégia de ajustamento” que efetuam o realocamento de áreas com alto risco de 

inundação ou erosão costeira deve ser incentivado. 

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.7.2.5 Modelagem Matemática 

Jaboatão dos Guararapes/Recife  

Nos resultados da simulação realizada para o período de verão, observou-se durante 

a quadratura, uma tendência geral de escoamento para norte na camada superficial 

(Figura 225). A intensidade das correntes varia entre 0,02 m∙s-1 e 0,48 m∙s-1, com valo-

res semelhantes durante os estágios de enchente e Vazante. Ao longo de todo ciclo 

de maré, observa-se uma intensificação das correntes próxima à costa nas praias de 

Piedade e no setor sul da praia de Boa Viagem. Na maré de quadratura não houve a 

inversão das correntes nas desembocaduras dos estuários de Barra das Jangadas e 

da Bacia do Pina. Os ventos predominantes neste período simulado foram de SE. 

Durante as sizígias do período de verão também predominaram correntes direciona-

das para norte, porém a intensidade das correntes foi de forma geral, maior durante a 

sizígia, principalmente durante o estagio de enchente. Também nas sizígias, as maio-

res intensidades de correntes ocorreram ao longo da região costeira de Boa Viagem e 

Piedade. No estuário de Barra das Jangadas, observou-se um aporte estuarino mo-

desto durante a Vazante. 

No mesmo período simulado, na camada intermediária da coluna de água (Figura 

226), as correntes durante a quadratura variaram de 0 a 0,06 m∙s-1 na Vazante e de 

0,02 a 0,16 m∙s-1 na enchente, com os maiores valores nas proximidades da costa da 

praia de Boa Viagem. Durante a Sizígia as correntes foram mais intensas, principal-

mente na enchente, chegando a 0,20 m∙s-1. 

Os campos das correntes próximos ao fundo são de particular interesse no transporte 

e ressuspensão dos sedimentos e como agente moduladores do relevo submarino. Na 

Figura 227 São apresentados os campos das correntes de fundo simulados para os 

estágios de maré de Vazante e enchente, durante o verão, respectivamente para ci-

clos de marés de quadratura e de sizígia. Esses campos foram representados de for-

ma a destacar a variabilidade e a distribuição da intensidade de corrente ao longo da 

área de estudo, assim permitindo identificar as áreas mais suscetíveis ao transporte de 

sedimentos. 

Durante a quadratura observou-se que, na camada próxima ao fundo, as intensidades 

de correntes foram maiores na região costeira de Piedade e setor sul de Boa Viagem 

chegando a 0,08 m∙s-1. Durante o estágio de enchente as correntes se apresentaram 

mais intensas. No estágio de vazante observou-se na saída do estuário a maior inten-
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sidade no eixo leste – oeste, indicando que o fluxo principal de sedimento pode não 

estar acontecendo ao longo da praia de candeias.  

Na maré de sizígia, as maiores intensidades de correntes aconteceram durante a en-

chente chegando 0,20 m∙s-1, enquanto que na vazante não ultrapassou 0,08 m∙s-1. No 

estágio de vazante, o padrão de circulação da saída do estuário do Jaboatão seguiu o 

mesmo padrão da quadratura, mostrando um eixo leste – oeste. 
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Figura 225: Circulação superficial no verão durante maré de quadratura nos estágios de (a) 
vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 226: Circulação no meio da coluna de água no verão, durante maré de quadratura, nos 
estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante 
e (d) enchente. 
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Figura 227: Circulação próxima ao fundo no verão, durante maré de quadratura, nos estágios 
de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) 
enchente. 
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Na estação chuvosa, durante a maré de quadratura e sizígia, houve uma tendência 

geral de escoamento para norte na camada superficial, com exceção apenas da va-

zante na maré de sizígia, cujo escoamento foi para leste em quase toda área e para 

SE na área compreendida entre Piedade e Barra das Jangadas (Figura 228).  

A intensidade das correntes variou entre 0,05 m∙s-1 e 0,45 m∙s-1, com os maiores valo-

res ocorrendo durante o estágio de vazante na maré de quadratura, como mostra a 

Figura 228(a). 

De modo análogo, observa-se uma intensificação das correntes próxima à costa nas 

praias de Piedade e no setor sul da praia de Boa Viagem (Figura 228). 

No meio da coluna de água, o padrão de circulação foi o mesmo que o da superfície. 

As intensidades de corrente variaram entre 0,02 m∙s-1 e 0,20 m∙s-1, e os maiores valo-

res ocorreram durante a enchente na maré de quadratura Figura 229. 

De acordo com as Figura 229 (a), (c) e (d) podemos observar um aumento de intensi-

dade de corrente na costa da praia de Candeias, Barra das Jangadas e próximo ao 

estuário de Barra das Jangadas. 

Próximo ao fundo o escoamento seguiu o mesmo padrão que nas demais profundida-

des. 

As intensidades de corrente variaram entre 0,02 m∙s-1 e 0,06 m∙s-1 durante a maré de 

quadratura para os estágios de vazante e enchente. Já na maré de quadratura a in-

tensidade das correntes variou entre 0,02 m∙s-1 e 0,12 m∙s-1 para os mesmos estágios 

de maré. 

Na Figura 230 podemos observar que novamente houve uma intensificação das cor-

rentes próxima à costa nas praias de Piedade e no setor sul da praia de Boa Viagem 

na maré de quadratura. Na maré de sizígia, pode-se observar que também houve um 

aumento na intensidade da corrente na área compreendida entre as praias de Candei-

as e Barra das Jangadas. 
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Figura 228: Circulação superficial no inverno durante maré de quadratura, nos estágios de (a) 
vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 229: Circulação no meio da coluna de água no inverno, durante maré de quadratura, 
nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) 
vazante e (d) enchente. 
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Figura 230: Circulação próxima ao fundo no inverno durante maré de quadratura, nos estágios 
de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) 
enchente. 
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Olinda 

Ao observar a Figura 231, percebemos que durante a estação seca na superfície, de 

um modo geral, a intensidade é menos intensa próxima à costa e aos quebra-mares, 

apresentando um aumento de intensidade na costa no sul da praia do Carmo e após o 

espigão localizado mais ao norte da área, no sul da praia de Casa Caiada.  

A enchente apresentou as maiores médias de intensidade de corrente em ambas às 

marés, 0,13 m∙s-1 na quadratura e 0,21 m∙s-1 na sizígia, como pode ser observado na 

Figura 231 (b) e (d). Durante a maré de sizígia ocorreram as maiores intensidades de 

corrente, 0,81 m∙s-1, na vazante, e 2,56 m∙s-1, na enchente.  

O escoamento apresentou uma predominância para NO, com exceção apenas da en-

chente durante a maré de sizígia que apresentou um escoamento para NE. 

No meio da coluna de água, a intensidade das correntes apresentou valores mais bai-

xos na costa e próximo aos espigões e quebra-mares, com exceção apenas o sul da 

praia do Carmo.  

Durante a enchente os valores médios de intensidade de corrente foram mais altos, 

tanto na maré de quadratura como na sizígia, 0,04 m∙s-1 e 0,09 m∙s-1 respectivamente, 

como mostra a Figura 232 (b) e (d). 

O escoamento de forma geral foi para NE, embora tenha apresentado um escoamento 

para SO no sul da praia do Carmo durante a vazante em ambas as marés como mos-

tram a Figura 232 (a) e (c).  

Na Figura 233 as correntes próxima ao fundo foram menos intensas ao longo da costa 

e próximo aos espigões e quebra-mares, seguindo o mesmo padrão das demais pro-

fundidades.  

Tanto na maré de quadratura com na maré de sizígia, as correntes foram mais intensa 

na costa sul da praia do Carmo, principalmente durante a vazante. 

A enchente foi o estágio de maré que obteve os maiores valores médios de intensida-

de de corrente, 0,03 m∙s-1 na quadratura e 0,06 m∙s-1 na sizígia, o que pode ser obser-

vado na Figura 233 (b) e (d). 
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Os maiores máximos de intensidade de corrente ocorreram também durante a enchen-

te nas duas marés, 0,20 m∙s-1 na quadratura e 0,26 m∙s-1 na sizígia (Figura 233 (b) e 

(d)).  

 

Figura 231: Circulação superficial no verão durante a maré de quadratura nos estágios de (a) 
vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 232: Circulação no meio da coluna de água no verão durante a maré de quadratura nos 
estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante 
e (d) enchente. 
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Figura 233: Circulação próxima ao fundo da coluna de água no verão durante a maré de 
quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios 
de (c) vazante e (d) enchente. 
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Como mostra a Figura 234, as intensidades de corrente, de modo geral, foram menos 

intensa próxima à costa, aos espigões e quebra-mares, embora tenha apresentado 

alguns pontos na costa com maiores intensidade, como no sul da praia do Carmo, na 

praia de Casa Caiada e no norte da praia de Bairro Novo, esta ultima ocorrendo com 

maior evidência durante a enchente na maré de quadratura, Figura 234 (b). 

A maré de quadratura apresentou os maiores valores médios de intensidade de cor-

rente, 0,21 m∙s-1 durante a vazante e 0,07 m∙s-1 durante a enchente, como pode ser 

observado na Figura 234. Os maiores valores máximo de intensidade de corrente o-

correram durante a vazante na maré de quadratura com 0,48 m∙s-1e durante a enchen-

te na maré de sizígia com 0,18 m∙s-1. 

Durante a maré de quadratura, o escoamento teve uma tendência geral para NO. Já 

na maré de sizígia, durante a vazante, o escoamento foi para NE em quase toda a 

área, para SO no sul da praia do Carmo, e para NO na praia de Casa Caiada (Figura 

234 (c)). Durante a enchente na maré de sizígia, o escoamento teve uma tendência 

geral para SO, e no sul da praia do Carmo e na praia de Casa Caiada o escoamento 

foi para NE e SE, respectivamente (Figura 234 (c)).  

A intensidade da corrente foi mais baixa próximo a costa, aos espigões e aos quebra-

mares, com exceção apenas do sul da praia do Carmo e da praia de Casa Caiada 

durante a enchente em ambas as marés, como pode ser observado na Figura 234. 

Os maiores valores médios de intensidade de corrente ocorreram durante a enchente, 

0,05 m∙s-1 em ambas as marés, como mostra a Figura 235 (b) e (d). A intensidade má-

xima de corrente também ocorreu durante a enchente, com valor igual a 0,16 m∙s-1 na 

maré de sizígia.  

O escoamento durante a vazante para ambas as marés foi para NE em quase toda a 

área e para SO na praia do Carmo. Já a enchente teve um escoamento para NO na 

maré de quadratura e para NE na maré de sizígia. 

Segundo a Figura 236, os menores valores de intensidade de corrente próximo ao 

fundo, ocorreram próximos à costa, espigões e quebra-mares.  

As maiores médias de intensidades de corrente ocorreram durante a vazante na maré 

de quadratura com valor igual a 0,04 m∙s-1 e durante a enchente na maré de sizígia, 

com 0,03 m∙s-1, como mostra a Figura 236 (a) e (d) respectivamente. 
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Os valores máximos de intensidade de corrente foram alcançados durante a vazante 

com 0,11 m∙s-1 na quadratura, e durante a enchente com 0,10 m∙s-1 na maré de sizígia.  

Durante a vazante, o escoamento foi para NE em quase toda área, para SO no sul da 

praia do Carmo e para NO na praia de Casa Caiada em ambas as marés, como mos-

tra a Figura 236 (a) e (c). Já durante a enchente, o escoamento apresentou uma pre-

dominância para SO, embora na praia do Carmo tenha sido para NE, e na praia de 

Casa Caiada para SE. 
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Figura 234: Circulação superficial no inverno durante a maré de quadratura nos estágios de (a) 
vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 235: Circulação no meio da coluna de água no inverno durante a maré de quadratura 
nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) 
vazante e (d) enchente. 
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Figura 236: Circulação próxima ao fundo no inverno durante a maré de quadratura nos estágios 
de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) vazante e (d) 
enchente. 
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Paulista 

De acordo com a Figura 237, durante a estação seca na superfície, em ambas as ma-

rés, a intensidade das correntes na costa e próximo aos quebra-mares e espigões foi 

mais baixa na vazante, em Olinda, e na enchente, em Paulista. As correntes apresen-

taram maior intensidade na costa, em ambas as marés, durante a enchente, em Olin-

da, e durante a vazante, em Paulista.  

A enchente apresentou as maiores intensidades média, 0,11 m∙s-1 na quadratura e 

0,15 m∙s-1na sizígia, como também apresentou as maiores intensidades máxima, 0,32 

m∙s-1 durante a maré de quadratura e 1,07 m∙s-1 na sizígia, como mostra a Figura 54 

(c).  

Na Figura 237 podemos observar ainda que o escoamento teve uma tendência geral 

para NO com exceção apenas da enchente durante a maré de sizígia, cujo escoamen-

to foi para NE. 

No meio da coluna de água, Paulista apresentou menor intensidade de corrente na 

costa em ambos os estágios e maré, tendo um aumento de intensidade de corrente na 

praia do Janga durante a vazante na maré de sizígia (Figura 238 (c)). Já em Olinda as 

intensidades de corrente foram mais intensas na costa da praia de Casa Caiada, como 

mostra a Figura 238 (b), (c) e (d).  

Durante a maré de sizígia a enchente apresentou o maior valor médio de intensidade 

de corrente, 0,05 m∙s-1, como mostra a Figura 238 (c).  

Durante a maré de sizígia, a vazante e a enchente obtiveram os maiores valores de 

intensidade máxima de corrente, 0,17 m∙s-1 e 0,12 m∙s-1 respectivamente. 

Segundo a Figura 238, para esta profundidade, o escoamento geral nesta região, foi 

para NE e em Casa Caiada, entre a costa e os quebra-mares, as correntes apresenta-

ram um escoamento para o sul.  

No fundo, a intensidade das correntes e o escoamento apresentaram o mesmo padrão 

que no meio da coluna de água, apresentando menores valores de intensidades. 

Observando a Figura 239, podemos notar que nesta profundidade, os maiores valores 

médio ocorreram novamente na maré de sizígia, com valores iguais a 0,02 m∙s-1 du-

rante a enchente e 0,03 m∙s-1 durante a vazante, como também, apresentou os maio-
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res valores máximo de intensidade, 0,10 m∙s-1 durante a enchente e 0,12 m∙s-1 durante 

a vazante. 

Na Figura 239 podemos observar ainda, alguns pontos na costa de Olinda, mas preci-

samente na praia de Casa Caiada, que em alguns trechos há um aumento da intensi-

dade de corrente. 
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Figura 237: Circulação superficial no verão durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) 
vazante e (d) enchente. 
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Figura 238: Circulação no meio da coluna de água no verão durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos 
estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 239: Circulação próxima ao fundo no verão durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios 
de (c) vazante e (d) enchente. 
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De acordo com a Figura 240, na estação chuvosa na superfície, a maré de quadratura 

apresentou, no geral, maiores intensidade de corrente quando comparada com a maré 

de sizígia.  

Na costa a intensidade de corrente foi mais baixa em Paulista e próximo aos quebra-

mares, embora tenha apresentado durante a vazante na maré de quadratura uma in-

tensidade de corrente maior (Figura 240 (a)).  

A maré de quadratura apresentou os maiores valores médios de intensidade de cor-

rente, 0,19 m∙s-1 durante a vazante e 0,09 m∙s-1 durante a enchente, como também 

obteve as maiores intensidades máxima de corrente, 1,14 m∙s-1 e 0,72 m∙s-1 durante a 

vazante e a enchente respectivamente.  

Na Figura 240 podemos observar que, na maré de quadratura o escoamento foi para 

NO nos dois estágios de maré mais energéticos (vazante e enchente). Já na maré de 

sizígia, durante a vazante houve uma tendência de escoamento para Leste, embora 

entre a costa e os quebra-mares o escoamento foi para NE em Paulista, e para SO em 

Olinda. Durante a enchente o escoamento apresentou predominância para Oeste, já 

entre a costa e os quebra-mares o escoamento foi para SO em Paulista e para NE em 

Olinda. 

No meio da coluna de água, com exceção da vazante na maré de quadratura, os de-

mais apresentaram o mesmo padrão de intensidade e escoamento que na superfície 

(Figura 240), apresentando menores valores de intensidade (Figura 241). Na maré de 

quadratura durante a vazante o escoamento apresentou uma tendência para NE. 

Durante a quadratura, a vazante apresentou o maior valor médio de intensidade de 

corrente, 0,4 m∙s-1 (Figura 241 (a)). Já na maré de sizígia, ambos os estágios de maré, 

vazante e enchente, apresentaram o mesmo valor médio de intensidade de corrente, 

0,02 m∙s-1. Os valores máximos de intensidade de corrente, 0,12 m∙s-1 e 0,10 m∙s-1, 

ocorreram na vazante durante a maré de quadratura e na enchente durante a maré de 

sizígia respectivamente. 

Ao observar a Figura 242, podemos notar que o padrão de circulação é bastante se-

melhante ao o que ocorre na estação seca para a mesma profundidade, maré e está-

gio de maré respectivamente, Figura 239, com intensidade de corrente maior. 
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A vazante apresentou o maior valor médio de corrente durante a maré de quadratura 

(Figura 241 (a)). Já na maré de sizígia ocorreram os maiores valores de intensidade 

máxima de corrente, 0,06 m∙s-1 na vazante e 0,07 m∙s-1 na enchente. 

De modo geral, devido a baixa profundidade, o meio da coluna de água apresentou 

um padrão de circulação semelhante com o que ocorreu próximo ao fundo, tanto para 

o período de estiagem, como para o período chuvoso, como mostra as Figura 238 e 

Figura 239 e as Figura 241 e Figura 242 

A maré de sizígia apresentou maiores intensidade de forma geral, isto se deve a inten-

sidade do vento que foi de foi 4,15 m∙s-1 e 4,65 m∙s-1 para vazante e enchente respec-

tivamente, na quadratura, e 5,66 m∙s-1 para ambos estágios de maré, na maré de sizí-

gia. 
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Figura 240: Circulação superficial no inverno durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios de (c) 
vazante e (d) enchente. 
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Figura 241: Circulação no meio da coluna de água no inverno durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia 
nos estágios de (c) vazante e (d) enchente. 
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Figura 242: Circulação próxima ao fundo no inverno durante a maré de quadratura nos estágios de (a) vazante e (b) enchente, e maré de sizígia nos estágios 
de (c) vazante e (d) enchente. 
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Resultados numéricos X Vulnerabilidade 

Os municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes apresentaram vários graus de 

vulnerabilidade.  

Os resultados numéricos que apresentaram intensidade de corrente alta na costa co-

incidiram com os trechos de vulnerabilidade alta e condicional.  

Alguns trechos de vulnerabilidade alta, como é o caso da área compreendida entre as 

praias de Candeias e Barra das Jangadas, apresentaram valores intensos de corrente 

(Figura 243). 

Figura 243: Trechos de vulnerabilidade que coincidiram com os resultados numéricos Jaboatão 
dos Guararapes/ Recife. 

Nos trechos que apresentaram vulnerabilidade condicional, devido a alguma obra de 

contenção, como enrocamento, o resultado numérico apresentou os maiores valores 
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de intensidade de corrente, desta forma vale salientar a manutenção destas obras 

para uma continua proteção da costa (Figura 243)  

O município de Olinda foi divido em duas partes. Na primeira parte, estão compreendi-

das as praias do Carmo, Bairro Novo e o sul da praia de Casa Caiada, e na segunda 

as praias de Casa Caiada e Rio Doce. 

Na primeira parte, devido às obras que lá se encontra, boa parte da área possui vulne-

rabilidade condicional. Nesta área, como mostrado nas Figura 231, Figura 232, Figura 

233, Figura 234, Figura 235 e Figura 236, as correntes apresentaram intensidades 

mais baixas próximo à costa, aos espigões e quebra-mares. Porém, em alguns trechos 

foram apresentadas intensidades altas, com também em alguns estágios de maré, 

como mostram as Figura 234 e Figura 235. Desta forma, ver-se a necessidade de ma-

nutenção da obra para proteção continua da costa. 

 

Figura 244: Trechos de vulnerabilidade que coincidiram com os resultados numéricos em 
Olinda. 

295500 296000 296500 297000 297500 298000 298500

9
1

1
2
5

0
0

9
1

1
3
0

0
0

9
1

1
3

5
0
0

9
1

1
4

0
0
0

9
1

1
4
5
0
0

9
1

1
5
0
0
0

9
1
1

5
5
0

0
9
1
1

6
0

0
0

Carmo

Bairro Novo

 Casa 
Caiada

Olinda

0 250 500

0 500 m[U
T

M
]

Low Vulnerability 

High Vulnerability 

Conditional Vulnerability 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 461/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

Alguns trechos de vulnerabilidade alta que aparecem nesta área simulada, precisa-

mente na praia do Carmo e no sul de Casa Caiada, coincidiram com os resultados 

numéricos que apresentaram maior intensidade na costa, como mostra a.  

Em um único trecho de vulnerabilidade baixa, localizado na fronteira entre as praias de 

Bairro Novo e Casa Caiada, logo após o espigão, coincidiu com os resultados numéri-

cos que apresentaram baixa intensidade de corrente (Figura 244).  

A parte simulada do município de Paulista compreende uma parte da costa da praia do 

Janga. Como já mencionado na seção 6.2, nela encontramos uma seqüência de que-

bra-mares e nela são apresentados pontos de vulnerabilidade alta, baixa e condicio-

nal.  

Podemos observar que na figura que se sucederam (Figura 237, Figura 238, Figura 

239, Figura 240, Figura 241, Figura 242), as correntes foram menos intensa no corre-

dor compreendido entre a costa e os quebra-mares, porem criam um canal de escoa-

mento possibilitando o aumento da erosão em determinados pontos da costa, como 

mostra a Figura 245 a seguir.  

Na segunda parte de Olinda, podemos observar que existem pontos de vulnerabilida-

de alta, como em Casa Caiada na altura do segundo quebra-mar, o que coincide com 

o resultado numérico, que apresentou um aumentou da intensidade de corrente na 

costa nesta mesma região (Figura 237, Figura 238, Figura 239, Figura 240, Figura 

241, Figura 242), o mesmo ocorre no limite entre a praia de Casa Caiada e Rio Doce 

(terceiro e quarto quebra mar), e ao norte da praia do Janga, como mostra a Figura 

245 
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Figura 245: Trechos de vulnerabilidade que coincidiram com os resultados numéricos em 
Paulista e Olinda. 

5.7.3 Recursos em Risco 
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tados, são escassas. Em visitas às prefeituras, observa-se que este tipo de informa-

ção, quando existente, não se encontra sistematizada e acessível. Sua contribuição 

poderia nortear a tomada decisão por parte do poder público quanto à opção política a 

ser adotada em cada caso (não fazer nada X realocar imóveis e estruturas X proteger 

imóveis e estruturas). 

A preocupação em proteger o patrimônio público (calçadões, ruas) e privado (edifícios, 

casas, hotéis) é notória. Entretanto, questões simples como o valor médio do metro 

quadrado dos imóveis em áreas protegidas, a arrecadação de impostos nestas áreas, 

a contribuição dessas áreas para a economia municipal ou a perda do município em 

arrecadação, não são conhecidas. Tampouco são conhecidas informações acerca das 

conseqüências econômicas e sociais da perda de áreas por erosão/ inundação.  

Na tentativa de valorar os imóveis localizados nas zonas potencialmente inundadas, 

foram obtidos junto às prefeituras de Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda valo-

res médios do m² em algumas ruas e bairros (Tabela 47, Tabela 48 e Tabela 49). Co-

mo este dado não é facilmente obtido, o mesmo foi estimado com base na experiência 

dos técnicos do setor de ITBI (Imposto sobre a transmissão de Bens e Imóveis), uma 

vez que para a determinação do valor do imposto a ser cobrado (entre 1% e 2%) é 

realizada uma avaliação do valor dos imóveis. Em Paulista não foi possível obter esse 

dado, pois a prefeitura não possui esse setor.  

 

Tabela 47: Valor médio do m
2 
no município de Jaboatão dos Guararapes. 

Local/Bairro Valor do m² (R$) Região 

Barra de Jangadas  750,00 Costeira 

Candeias 950,00 Costeira 

Piedade 1.2000,00 Costeira 

Margens do rio Jaboatão 2.000 Ribeirinha 

Áreas alagadiças 120,00 Ribeirinha 
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Tabela 48: Valor médio do m
2 
no município de Recife. 

Local/ Bairro Valor do m² (R$) Região 

Av. Boa Viagem/Boa Viagem 6.000,00 Costeira 

Av. Conselheiro Aguiar/Boa Viagem 3.000,00 Costeira 

Av. Domingos Ferreira/Boa Viagem 2.000,00 Costeira 

Pina 300,00 Costeira 

Brasília Teimosa 200,00 Costeira 

Ilha do Leite 700,00 Ribeirinha 

Ilha do Retiro 1.300,00 Ribeirinha 

Av. Beira Rio/Madalena 2.500,00 Ribeirinha 

Av. Beira Rio (favela)/Madalena 50,00 Ribeirinha 

Rua do Bom Jesus/Recife Antigo 1.000,00 Ribeirinha 

Santa Rita/São José 1.000,00 Ribeirinha 

Av. Sul/ São José (edíficios) 4.000,00 Ribeirinha 

Rua das Calçadas/São José 200,00 Ribeirinha 

Rua da Concórdia/São José 1.000,00 Ribeirinha 

Rua da Palma/São José 800,00 Ribeirinha 

Rua do Rangel/Santo Antônio 500,00 Ribeirinha 

Rua da Aurora/Boa Vista 600,00 Ribeirinha 

Av. Conde da Boa Vista/Boa Vista 1.500,00 Ribeirinha 

Boa Vista 400,00 Ribeirinha 

Av. Agamenon Magalhães/Ilha do Leite 3.000,00 Ribeirinha 

Av. Agamenon Magalhães/Santo Amaro 1.000,00 Ribeirinha 

 

Tabela 49: Valor médio do m
2 
no município de Olinda. 

Local/Bairro Valor do m² (R$) Região 

Av. Min. Marcos Freire/ Bairro Novo 300,00 Costeira 

Av. Min. Marcos Freire/ Casa Caiada 600,00 Costeira 

Av. Beira Mar/Rio Doce (com acesso à beira mar) 200,00 Costeira 

Av. Beira Mar/Rio Doce (sem acesso à beira mar) 100,00 Costeira 

Margens do Canal da Malária (palafitas) 20,00 Ribeirinha 

Margens do Canal da Malária (áreas inundáveis) 30,00 Ribeirinha 

Margens do Canal da Malária (áreas não inundáveis) 50,00 Ribeirinha 

 

Em decorrência do processo histórico de ocupação dos municípios estudados, con-

forme dito anteriormente, os terrenos mais valorizados estão localizados nas áreas 
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mais elevadas, planas e aterradas, cujo acesso limita-se à população mais favorecida. 

Assim, a população menos favorecida se submete à ocupação das terras alagadas ou 

sujeitas à inundação. 

5.7.3.1 Jaboatão dos Guararapes 

No município de Jaboatão dos Guararapes, os recursos que apresentam maior área 

vulnerável ao aumento do nível do mar são as praias - embora o processo erosivo já 

venha atuando no local e conduzindo à perda de áreas de praia - seguidas das edifi-

cações com mais de três andares. A seguir, é apresentada a espacialização dos re-

cursos costeiros vulneráveis para os cenários benigno e crítico de aumento do nível do 

mar (Figura 246 e Figura 247). 

 

Figura 246: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário benigno no município de 
Jaboatão dos Guararapes. 
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Figura 247: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário crítico no município de 
Jaboatão dos Guararapes. 

A área de cada recurso costeiro vulnerável foi quantificada, permitindo concluir que, 

diante do cenário benigno, as áreas relativamente prístinas – representadas pelas á-

reas não ocupadas e pelas áreas de praia - seriam as mais impactadas. Por outro la-

do, diante do cenário crítico, as áreas edificadas e de interesse histórico e cultural so-

mariam 57% dos recursos impactados, ultrapassando o somatório das áreas de praia 

e das áreas não ocupadas vulneráveis (Figura 248 e Tabela 50). 
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Figura 248: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar em Jaboatão 
dos Guararapes para ambos os cenários, benigno e crítico. 

 

Tabela 50: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar diante de 
ambos os cenários, benigno e crítico, para o município de Jaboatão dos Guararapes. 

Use 0.5m (m
2
) 1m (m

2
)

Unoccupied land 10,294 34,19

Beach 13,714 13,714

Wetland 0 0

Buildings (< 3 levels) 40,145 81,061

Buildings (> 3 levels) 96,417 141,881

Historical/cultural patrimony 6,447 8,105  

No local, tanto perda de praias quanto danos a edificações na orla em função da ex-

posição à energia do oceano são comuns, motivo pelo qual, atualmente são encontra-

dos junto à costa dez conjuntos de obras de defesa costeira, entre muros, espigões, 

enrocamentos e quebra-mares (FINEP/UFPE, 2008). Conforme já mencionado, a orla 
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do município apresenta um elevado grau de verticalização, o que incrementa a magni-

tude dos impactos provocados no caso de danos físicos às edificações. 

No caso de overwash e no que se refere ao patrimônio histórico e cultural passível de 

perdas, destacam-se na Praia de Piedade o SESC, centro de cultura e lazer, e a Igreja 

de Nossa Senhora da Piedade (Figura 249). Tais patrimônios seriam vulneráveis em 

ambos os cenários e no cenário crítico, respectivamente. 

 

 

Figura 249: Igreja de Nossa Senhora da Piedade, patrimônio histórico e cultural vulnerável ao 
aumento do nível do mar diante de um cenário crítico. 

Além da variação das áreas do patrimônio histórico e cultural vulneráveis ao aumento 

do nível do mar diante dos cenários distintos, outras classes de recursos apresentam 

variações (Figura 250). Neste sentido, os que mais se destacam compreendem cons-

truções de todas as categorias e áreas não ocupadas, as quais podem ser áreas prio-

ritárias para a criação de zonas não-edificadas.  
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Figura 250: Variações nas áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do 
mar diante dos cenários benigno e crítico em Jaboatão dos Guararapes. 

 

5.7.3.2 Recife 

No município do Recife atenta-se para a grande área de edificações com número de 

andares inferior a três que se mostra vulnerável ao aumento do nível do mar. Embora 

as orlas das Praias da Boa Viagem e Pina - que compreendem a maior extensão do 

litoral do Recife - se mostrem altamente verticalizadas, tais áreas apresentam cotas, 

em geral mais elevadas. Em contraposição, os terrenos baixos e com edificações de 

pequeno porte (casas térreas) concentram-se, em especial, junto ao bairro de Brasília 

Teimosa, localizado às margens da Bacia do Pina. Tal área, de acordo com a análise, 

seria a mais impactada, conforme mostram os mapas a seguir (Figura 251 e Figura 

252). 
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Figura 251: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário benigno no município de 
Recife. 
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Figura 252: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário crítico no município de Recife. 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 472/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

Sob o ponto de vista histórico e cultural, ressalta-se a potencial inundação de parte da 

área que corresponde ao Parque Dona Lindu, espaço verde destinado ao lazer e do-

tado de centro cultural que compreende 33 mil m2, no bairro de Boa Viagem. Nos ce-

nários benigno e crítico, as áreas impactadas seriam de aproximados 3,1 mil m2 e 13,2 

mil m2. As áreas quantificadas de cada recurso costeiro, para ambos os cenários, es-

tão representadas nos gráficos (Figura 253) e constam na tabela seguinte (Tabela 51). 

 

 

 

Figura 253: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar em Recife 
para ambos os cenários, benigno e crítico. 

 

Cabe ressaltar que num cenário crítico de aumento do nível do mar (1 m), haveria um 

incremento na área de edificações com mais de três pavimentos impactada (Figura 

254 e Tabela 51). Tal variação é reflexo da abrangência de edificações localizadas 
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entre o norte da Praia de Boa Viagem e a Praia do Pina que, conforme mencionado, 

apresenta edifícios de maior porte se comparada à área impactada por um aumento 

de 0,5 m no nível do mar. A vulnerabilidade de tais edificações levanta a possibilidade 

de dois riscos adicionais à população: (I) as garagens destes edifícios, normalmente 

localizadas no subsolo, podem vir a ceder diante de uma intrusão da água do mar; (II) 

os inúmeros habitantes que se beneficiam do consumo da água extraída do lençol 

freático por meio de poços podem ter este recurso inutilizado por motivo de intrusão 

salina. 

 

 

Figura 254: Variações nas áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do 
mar diante dos cenários benigno e crítico em Recife. 

 

Tabela 51: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar diante de 
ambos os cenários, benigno e crítico, para o município de Recife. 

Use 0.5m (m
2
) 1m (m

2
)

Unoccupied land 2,612 19,174

Beach 177,636 177,636

Wetland 0 0

Buildings (< 3 levels) 282,302 542,332

Buildings (> 3 levels) 4,54 69,354

Historical/cultural patrimony 3,12 13,201  
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Embora não tenha sido identificada como área potencialmente inundada, a Pracinha 

de Boa Viagem encontra-se numa área costeira cujos problemas relacionados à ero-

são induziram à construção de uma obra de defesa costeira do tipo enrocamento ade-

rente. Tal patrimônio, além da importância cultural, movimenta toda uma economia em 

torno do turismo e do artesanato local, sendo de grande interesse sua manutenção. 

5.7.3.3 Olinda 

Os problemas de inundação em Olinda representam um incômodo histórico à popula-

ção, tendo em vista que estes eventos ocorrem anualmente em alguns dos principais 

bairros do município, figurando entre os impactos ambientais mais acentuados e que 

desencadeiam mais prejuízos e desgastes à população. No local, algumas áreas são 

alagadas periodicamente, o que danifica as estruturas viárias, impossibilita o desloca-

mento de veículos e pessoas, prejudica o comércio e traz problemas à saúde publica 

(Melo, 2003). Á geografia da área somam-se causas antrópicas que contribuem para a 

intensificação do problema, tais como a ocupação irregular das várzeas, os aterros 

clandestinos dos manguezais, a deposição irregular de resíduos sólidos e a falta de 

rede de drenagem eficiente.  

No que se refere aos recursos costeiros ameaçados pelas inundações, foram identifi-

cados, no cenário benigno de elevação do nível do mar, predominantemente constru-

ções de pequeno porte. No cenário crítico, por sua vez, edificações verticalizadas (>3 

andares) contribuem em área vulnerável (Figura 255 e Figura 256).  



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 475/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

Figura 255: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário benigno no município de 
Olinda. 

 

 

 

 

 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 476/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

 

Figura 256: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário crítico no município de 
Olinda. 

Cerca de 7,9 mil m2 de manguezais estão compreendidos na área passível de inunda-

ção, diante de um cenário crítico de inundação, representado uma perda do ponto de 

vista ecológico. Sob o aspecto histórico e cultural, destaca-se a vulnerabilidade de dois 

patrimônios: as igrejas de Sant’Ana, na praia de Rio Doce e dos Milagres, na praia de 

mesmo nome. As áreas costeiras vulneráveis, bem como as variações entre elas em 

ambos os cenários estão representadas a seguir (Figura 257 e Figura 258;Tabela 52).  
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Figura 257: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar em Olinda 
para ambos os cenários, benigno e crítico. 
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Figura 258: Variações nas áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do 
mar diante dos cenários benigno e crítico em Olinda. 

 

Tabela 52: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar diante de 
ambos os cenários, benigno e crítico, para o município de Olinda. 

Use 0.5m (m
2
) 1m (m

2
)

Unoccupied land 48,766 63,505

Beach 105,676 105,676

Wetland 7,875 7,875

Building (<3 levels) 119,935 231,966

Building (>3 levels) 626 32,303

Historical/cultural patrimony 3,481 9,844  

 

Apesar dos recursos quantificados, atenta-se para o fato de o município de Olinda, 

pelos seus problemas históricos de erosão e inundação, possuir uma vasta gama de 

estruturas de defesa costeira, as quais podem perder eficiência diante do aumento do 

nível do mar (Neves e Muehe, 1995). Por ora, tais estruturas, somadas aos inúmeros 

trechos com aterros hidráulicos, fazem com que as ruas costeiras do município fiquem 

situadas em cotas acima do nível do mar, reduzindo a área vulnerável aos seus efei-

tos. 
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5.7.3.4 Paulista 

O município de Paulista se destaca entre os demais pela grande área de recursos cos-

teiros vulneráveis (Figura 259, Figura 260, Figura 261 e Figura 262). Por outro lado, 

em virtude de suas características de ocupação – se trata da costa de menor densida-

de de ocupação e verticalização entre a área de estudo – a mesma apresenta melho-

res perspectivas no que se refere ao planejamento urbano. 

 

Figura 259: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário benigno no município de 
Paulista - Setor Norte. 
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Figura 260: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário benigno no município de 
Paulista – Setor Sul. 
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Figura 261: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário crítico no município de 
Paulista – Setor Norte. 
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Figura 262: Mapa dos recursos costeiros em risco para o cenário crítico no município de 
Paulista – Setor Sul. 
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Na região, em ambos os cenários, destacam-se as áreas úmidas e de praia como vul-

neráveis ao aumento do nível do mar, bem como as áreas não ocupadas. No que se 

refere aos recursos antrópicos, construções com menos de três andares representam 

o patrimônio de maior ocorrência dentro das zonas potencialmente inundadas (Figura 

263; Tabela 53). 

 

  

Figura 263: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar em Paulista 
para ambos os cenários, benigno e crítico. 
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Tabela 53: Áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do mar diante de 
ambos os cenários, benigno e crítico, para o município de Paulista. 

Use 0.5m (m
2
) 1m (m

2
)

Unoccupied land 687,538 991,596

Beach 208,28 208,28

Wetland 116,886 116,886

Buildings (< 3 levels) 883,934 1,23566.7

Buildings (> 3 levels) 11,028 11,028

Historical/cultural patrimony 2,6376 82,017  

Entre as áreas vulneráveis, merece destaque o Pontal de Maria Farinha, uma área de 

importância ecológica e econômica. Do ponto de vista histórico e cultural, representam 

patrimônios potencialmente impactados o Forte de Pau Amarelo e um parque aquático 

de relevância para o turismo, localizado próximo à praia de Maria Farinha. 

No que tange às variações entre as áreas vulneráveis diante dos dois cenários, as 

maiores são observadas nos recursos “patrimônio histórico e cultural”, “áreas não ocu-

padas” e “construções com menos de três andares” (Figura 264). Tal observação cor-

robora com o que já foi mencionado acerca de uma maior possibilidade em se tomar 

medidas de realocação de imóveis, caso se façam necessárias, tendo em vista a dis-

ponibilidade de áreas não edificadas e a baixa densidade habitacional junto à costa, 

em comparação aos demais municípios analisados. 

 

Figura 264: Variações nas áreas dos recursos costeiros vulneráveis ao aumento do nível do 
mar diante dos cenários benigno e crítico em Paulista. 
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5.8 Recomendações 

O Centro Metropolitano do Recife, devido suas características físicas e por apresentar 

na atualidade diversos problemas referentes a inundações e erosão costeira, figura-se 

como uma das cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Adicionalmente, 

possui características sociais agravantes representadas pela alta densidade demográ-

fica e crescimento vertical intensificado na faixa costeira e ocupação de zonas ribeiri-

nhas, decorrentes do mau planejamento do uso do solo. Os impactos relacionados ao 

aumento relativo do nível do mar podem tomar grandes proporções caso não sejam 

realizadas medidas mitigadoras.  

Estes resultados referem-se a uma primeira abordagem dos impactos causados pelas 

mudanças combinadas nas zonas costeira do Centro Metropolitano do Recife. Consi-

derando que prever respostas e antecipar cenários para a zona costeira é uma situa-

ção bastante complexa e, por isso, enfatiza-se a necessidade de se obter mais incen-

tivo por parte dos órgãos fomentadores de pesquisa, das instituições responsáveis 

pela formação de recursos humanos e dos condutores de políticas públicas para o 

aprimoramento de pesquisas sobre o tema. Quanto melhor for o conhecimento e a 

previsão dos impactos resultantes das alterações climáticas, melhor será o planeja-

mento e prevenção dos riscos econômicos, sociais e ambientais. 

Baseado em experiências mundiais sobre a criação de políticas, nos dados e reco-

mendações do Projeto MAI-PE (FINEP/UFPE, 2008) e nos resultados deste relatório, 

dois eixos de recomendações de suporte à política são sugeridas: (Eixo 1) as reco-

mendações relacionadas à ampliação e solidificação do conhecimento científico sobre 

o fenômeno, uma vez que os efeitos da mudança do nível relativo do mar serão dife-

rentes de acordo com as características locais, e (Eixo 2) as relacionadas à gestão do 

problema e estabelecimento de medidas adaptativas para minimização dos impactos. 

Eixo 1. Ampliação e solidificação do conhecimento científico.  

Proposta: Identificar estudos prioritários sobre processos costeiros relacionados às 

mudanças climáticas que permitam a geração de modelos e cenários futuros mais 

precisos, essenciais para o planejamento político adequado. 

(i) Monitoramento do nível médio relativo do mar. 

Justificativa: As tendências de variação no nível do mar não ocorrem de maneira 

uniforme no oceano. O conhecimento da taxa de aumento do nível do mar na zona 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 486/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

costeira do Centro Metropolitano do Recife é essencial para o suporte primário de 

projeções sobre a magnitude dos impactos. 

Ação 1: Implantar marcos e níveis geodésicos bem como de marégrafos geodési-

cos. É imprescindível que ambos os níveis sejam medidos em relação a um mes-

mo Referencial de Nível (RN) confiável e fixo, o datum do IBGE, por exemplo. 

(ii) Compreensão dos fenômenos hidrodinâmicos indutores de inundação em 

zonas estuarinas e costeiras.  

Justificativa: As mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, tempes-

tades freqüentes e mudança nas direções dos ventos, podem não só alterar o pa-

drão hidrodinâmico local como intensificar os fenômenos de ressaca, erosão cos-

teira e inundações.  

Ação 1: Obter informações sobre a intensidade das marés meteorológicas, perío-

dos mais freqüentes de ocorrência e seus efeitos na costa. 

Ação 2: Caracterizar as forma das praias (perfil e em planta) antes e depois das 

tempestades (combinação de ondas severas e maré meteorológica) a partir de 

monitoramento topográfico e batimétrico permanente. 

Ação 3: Modelar a evolução espacial e temporal da superfície livre e correntes de 

maré nos estuários do Centro Metropolitano do Recife. 

Ação 4: Implantar uma rede de monitoramento do campo de ondas em tempo real. 

Ação 5: Aprimoramento dos métodos numéricos e experimentais para cálculo do 

overwash das estruturas urbanas pelas ondas. 

(iii) Análise da maneira diferencial de como os recifes atuam na dispersão das 

ondas na atualidade e como eles atuarão com o aumento do nível relativo do 

mar; 

Justificativa: Os recifes são capazes de modificar o padrão de correntes, ondas e 

transporte sedimentar costeiro. Não considerar as mudanças provocadas pela sua 

presença frente ao aumento do nível do mar pode ocasionar em simulações hidro-

dinâmicas pouco precisas. 

Ação 1: Elaborar estudos detalhados com uso de equipamentos oceanográficos e 

que permitam quantificar a influência dos recifes na dinâmica costeira, bem como 

calibrar e validar modelos matemáticos. 
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Ação 2: Implementar modelos matemáticos adequados à complexidade batimétri-

ca da RMR que permitam simular as condições hidrodinâmicas locais com maior 

precisão. 

(iv) Elaboração de cartas de vulnerabilidade fundamentadas nos processos hi-

drodinâmicos. 

Justificativa: Considerando que a vulnerabilidade de um determinado ambiente 

está relacionada às suas características físicas, o aprimoramento das cartas de 

vulnerabilidade fundamentada nos processos hidrodinâmicos constitui uma ferra-

menta eficaz na definição de zonas de risco. 

Ação 1: Definir cenários de inundação que combinem valores extremos dos fenô-

menos hidrodinâmicos que permitam projetar níveis excepcionais de inundação e 

avaliar os respectivos impactos no Centro Metropolitano do Recife. 

(v) Realizar estudos de probabilidade de ocorrência de fenômenos hidrodinâmi-

cos extremos no estuário e na costa, além da definição de cenários teóricos 

de coincidência destes fenômenos. 

Justificativa: O estudo da distribuição de probabilidade de ocorrência conjunta de 

vários fenômenos extremos permite identificar condições extremas realistas para 

se projetar tendo em vista o risco associado. Por exemplo, não seria razoável si-

mular eventos de probabilidade muito remota, resultantes da ocorrência simultânea 

de vários fenômenos raros.  

Ação 1: Verificar os registros geológicos de eventos extremos ocorridos no Centro 

Metropolitano do Recife. 

Ação 2: Projetar a tendência evolutiva da freqüência e intensidade dos fenômenos 

de origem climática. 

(vi)  Avaliar a capacidade de drenagem de cada município. 

Justificativa: Em um quadro de enchentes urbanas já grave, como o Centro Me-

tropolitano do Recife, o aumento do nível do mar e agravamento da intensidade de 

eventos extremos gera uma restrição ao escoamento fazendo com que o sistema 

de drenagem perca a eficiência tornando os cenários de inundação ainda mais 

problemáticos. 

Ação 1: Melhorar e ampliar a malha de drenagem urbana. 

Ação 2: Reduzir o grau de impermeabilização do terreno. 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 488/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

Ação 3: Elaborar um plano diretor de drenagem urbana, considerando cenários fu-

turos que abarquem o problema das mudanças climáticas. 

Ação 4: Adotar um sistema de alerta e um plano de contingência, no caso de e-

ventos excepcionais em que a drenagem urbana não seja eficiente. 

(vii)  Melhorar as informações altimétricas dos municípios.  

Justificativa: A precisão de informações altimétricas do terreno é crucial para 

subsidiar estudos detalhados de Zonas Potencialmente Inundáveis e de vulnerabi-

lidade das infra-estruturas ao aumento do nível do mar. 

Ação 1: Realizar levantamento altimétrico à laser de precisão adequada (10-15 

cm) para estudos sobre o aumento do nível do mar. 

Ação 2: Implantar um Modelo Digital de Terreno (MDT) para a zona costeira. 

Ação 3: Atualizar a base cartográfica, principalmente os mapas de ocupação do 

solo, uma vez que a UNIBASE, principal produto cartográfico deste tipo utilizado 

pelas prefeituras, data de 2002.  

Eixo 2. Gestão do problema e estabelecimento de medidas adaptativas pa-
ra minimização dos impactos.  

Proposta: Incentivar a elaboração de leis, planos de urbanização e planejamentos 

políticos que sejam colocados em prática de forma precisa e objetiva pelos órgãos 

competentes municipais, estaduais e nacionais para gerir a problemática voltada à 

vulnerabilidade, aos impactos e à adaptação da zona costeira diante de possíveis mu-

danças climáticas futuras. 

(i) Reavaliar e adequar os planos de urbanização municipais, tendo em conside-

ração as implicações do aumento relativo do nível do mar.  

Justificativa: As alterações climáticas futuras podem implicar que os atuais planos 

de urbanização do Centro Metropolitano do Recife já não sejam adequados, por 

exemplo, devido ao risco de perda de terreno por fenômenos de inundação e ero-

são costeira. 

Ação 1: Estabelecer restrições à ocupação ou não de Zonas Potencialmente Inun-

dáveis e costeiras vulneráveis. 

Ação 2: Definir zonas preferenciais para desapropriação em zonas costeiras vul-

neráveis e em Zonas Potencialmente Inundáveis. 
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Ação 3: Criar Unidades de Conservação em áreas atualmente desabitadas que se 

encontram dentro das Zonas Potencialmente Inundáveis. 

Ação 4: Considerar o aumento do nível do mar na concepção de novas obras cos-

teiras.  

(ii) Verificar o atual status das estratégias de planejamento e a habilidade local 

para usar as informações das mudanças climáticas geradas através das pes-

quisas científicas no gerenciamento da região. 

Justificativa: A vulnerabilidade ao aumento do nível do mar está relacionada com 

a capacidade adaptativa local e, em particular, à habilidade de realizar um plane-

jamento eficiente.  

Ação 1: Realizar uma reunião em âmbito nacional para discutir estratégias de pla-

nejamentos para uso das informações sobre mudanças climáticas costeiras. 

Ação 2: Identificar quais as ferramentas de gerenciamento estão disponíveis atu-

almente e quais devem ser implantadas prioritariamente. 

Ação 3: Criar setores a nível estadual e municipal responsáveis pela gestão e pla-

nejamento de assuntos relacionados a mudanças climáticas. 

(iii)  Valorar os recursos em risco nas Zonas Potencialmente Inundáveis e Costei-

ras. 

Justificativa: O conhecimento dessas informações é de suma importância para 

subsidiar os tomadores de decisão na escolha das opções políticas a serem ado-

tadas em cada área. 

Ação 1: Conhecer os recursos em risco, isto é, dimensionar a quantidade de pro-

priedades afetadas bem como o tipo uso e ocupação; estimar a população afetada; 

mensurar o valor dos imóveis e as atividades econômicas desenvolvidas na área, 

as perdas econômicas e suas conseqüências na economia do município. 

Ação 2: Identificar as áreas potencialmente vulneráveis com concentração de infra-

estrutura importante para o município para realização de estudos prioritários. 

Ação 3: Elaborar um Sistema de Informações Geográficas (SIG) que permita o rá-

pido acesso e análise eficaz das diversas variáveis das áreas vulneráveis presen-

tes no Centro Metropolitano do Recife. 
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(iv)  Verificar os efeitos do aumento do nível do mar na indústria do turismo no 

Centro Metropolitano do Recife. 

Justificativa: A possível perda de infra-estrutura, praias e patrimônios culturais 

pode refletir em custo adicionais às atividades turísticas do Centro Metropolitano 

do Recife. Dessa forma, a gestão do problema deve se estender para este ramo 

econômico.  

Ação 1: Levantar informações sobre as áreas de maior valor turístico. 

Ação 2: Analisar comparativamente as Zonas Potencialmente Inundáveis versus 

as áreas com maior destinação turística e rentáveis.  

O planejamento estratégico referente às mudanças climáticas deve ser pró-ativo de 

forma a reduzir os custos associados com proteção e reparos, interferências nos pa-

drões de vida e deslocamento de comunidades e perdas de estruturas e recursos na-

turais. Aliado com o conhecimento técnico permite aumentar a adaptabilidade e reduzir 

a vulnerabilidade das comunidades. 

Pretende-se, dessa forma, que os resultados aqui apresentados bem como as reco-

mendações propostas sejam instrumentos impulsionadores da definição de políticas e 

ações que minimizem os impactos decorrentes de inundações e do aumento do nível 

relativo do mar nos municípios do Centro Metropolitano do Recife. 
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5.9 ANEXO 1 

  

Figura 265: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Jaboatão/Recife – PE 
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Figura 266: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Jaboatão/Recife – PE 
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Figura 267: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Jaboatão/Recife - PE. 
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Figura 268: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Jaboatão/Recife - PE 
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Figura 269: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Olinda - PE 

 

  

Figura 270: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Olinda - PE 
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Figura 271: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Olinda - PE. 

 

  

Figura 272: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Olinda – PE 
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Figura 273: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Paulista – PE 
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Figura 274: Velocidade das correntes do período de inverno na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Paulista – PE 
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Figura 275: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de sizígia em Paulista - PE. 
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Figura 276: Velocidade das correntes do período de verão na superfície dos estágios de (a) 
preamar e (b) baixa-mar da maré de quadratura em Paulista - PE 
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Figura 277: Batimetria geral da RMR. Fonte: FINEP/UFPE (2008). 
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Figura 278: Ventos predominantes de janeiro a dezembro para o período de 2002-2008 obtidos 
pela Estação meteorológica Aeroporto dos Guararapes. Fonte: FINEP/UFPE (2008).  
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6 GLOSSÁRIO TÉCNICO  

Aluvião (alluvium) – Conjunto de sedimentos detríticos transportados e depositados 

por um curso de água (RGCI, 2001). 

Baixa-mar ou maré baixa (low tide) – Nível mínimo de uma maré. Por vezes, quando 

há duas baixa-mares no mesmo dia, designa-se a de menor altura por “baixa-mar 

inferior”, e a de maior altura por “baixa-mar superior” (RGCI, 2001). 

Beachrocks (Rocha Praial) – Rocha arenítica resultante da cimentação das areias de 

praia por carbonato de cálcio, proveniente da água do mar (calcite) e da dissolução 

das conchas (aragonite). Forma-se na faixa entremarés dos mares quentes (RGCI, 

2001). 

Centro Metropolitano do Recife/Centro da Região Metropolitana do Recife – para 

está analise apenas foram considerados os municípios costeiros: os municípios de 

Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista.  

Componentes Harmônicas – São as ondas sinusoidais com freqüência determinada 

pelo efeito exclusivo da ação de forças astronômicas e que compõem a onda de maré. 

A cada componente estão associadas as suas constantes harmônicas, h (amplitude da 

componente no local) e g (diferença de fase da componente real em relação a compo-

nente teórica) (DHN, 2007).  

Cotas de inundação – Cota em que começa haver inundação no ponto mais baixo da 

cidade. 

Downdrift – Direção dos movimentos predominantes da deriva litorânea ao longo da 

costa (CSI, 2006http://www.unesco.org/csi/pub/source/ero13.htm). 

Enrocamento – Corpo granular composto de blocos de rocha e com distribuição gra-

nulométrica conveniente, de acordo com sua aplicação, para melhoria das condições 

geotécnicas de estabilidade dos terrenos (erosão, escorregamento) (ABGE, 2008). 

Estofo (Slack water, slack tide, stand of tide) – Curto período em que a maré en-

chente atinge o nível mais elevado e passa para o estado de maré vazante, e em que 

o sentido da maré se inverte. Neste período não ocorre qualquer alteração do nível da 

superfície da água, e a intensidade da corrente da maré atinge o valor zero (RGCI, 

2001).  

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/
http://www.unesco.org/csi/pub/source/ero13.htm
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Epidoto – Grupo de minerais silicáticos (Winge et al., 2001).  

Espigão – Também chamado de esporão (groyne), esta é uma estrutura rígida de 

engenharia costeira, disposta transversalmente ao desenvolvimento da linha de costa, 

e que normalmente é utilizada na proteção contra a erosão costeira. A função principal 

é a de reter, pelo menos parcialmente, a deriva litoral, minimizando os problemas de 

erosão costeira a barlamar da estrutura (RGCI, 2001). 

Estrutura destinada a proteção costeira, baixa ou estreita, e construída de diversos 

tipos de materiais, como blocos de rochas, concreto, etc, disposta, de uma maneira 

geral, perpendicularmente à linha de praia. Objetiva reter os materiais de deriva litorâ-

nea ou a retardar a erosão praial (MINEROPAR, 2003). 

Fácies – Termo geral para indicar o aspecto (a "face") da rocha e, assim, caracterizar 

um tipo ou grupo de rochas em estudo (Winge et al., 2001). 

Granulometria – Medição das dimensões dos componentes clásticos de um sedimen-

to ou de um solo. Por extensão, composição de um sedimento quanto ao tamanho dos 

seus grãos. As medidas se expressam estatisticamente por meio de curvas de fre-

qüência, histogramas e curvas cumulativas. O estudo estatístico da distribuição basei-

a-se numa escala granulométrica. (Sins: análise granulométrica, análise mecânica) 

(MINEROPAR, 2003).  

Higrófilo – Vegetal que se desenvolve em lugares úmidos e se caracteriza por gran-

des folhas (Ormond, 2006). 

Istmo (isthmus) – Faixa emersa que liga uma ilha ao continente ou que liga ilhas dife-

rentes. Aplica-se também ao estreitamento do sector basal de uma península (RGCI, 

2001). 

Litologia – Parte da geologia que trata do estudo das rochas com relação a sua estru-

tura, cor, espessura, composição mineral, tamanho dos grãos e outras feições visíveis 

que comumente individualizam as rochas (MINEROPAR, 2003). 

Maré Astronômica (astronomic tide) – Maré induzida pela atração de corpos celestes, 

principalmente pela Lua e pelo Sol. Designa-se assim para distinguir de outras varia-

ções do nível do mar (e.g.: maré eólica, maré meteorológica) (RGCI, 2001). 
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Maré Meteorológica (meteorological tide) – Sobre-elevação do nível do mar causada 

por efeitos meteorológicos (vento, pressão atmosférica) (RGCI, 2001). 

Maré de Quadratura (neap tide) – Maré com menor amplitude que ocorre quando a 

Lua está em quadratura com o Sol, isto é, durante o quarto crescente e o quarto min-

guante. Conhecida também como Maré Morta (RGCI, 2001). 

Maré de Sizígia (spring tide) – Também chamada de Maré Viva, esta é a maré com 

maior amplitude que ocorre quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, isto é, du-

rante as fases de Lua Nova e Lua Cheia (RGCI, 2001). 

Maré Semi-Diurna (semidiurnal tide) – Regime de maré com periodicidade de cerca 

de 12,42 horas (meio dia lunar), caracterizado por duas preamares e duas baixa-

mares em cada período ou ciclo de maré, ou seja, em cada dia lunar (24 horas e 50 

minutos) (RGCI, 2001).  

Meso-Maré (mesotidal) – Maré com amplitude média moderada entre 2 a 4 metros 

(coRIS,2008). 

Modelo Euleriano – O modelo de transporte Euleriano é de uso geral para simulação 

de transporte advectivo-difusivo com reações cinéticas, para escoamentos 2DH, ou 

em camadas selecionadas de escoamentos 3D. O padrão de fluxo de um fluido é con-

siderado Euleriano quando é descrita a velocidade (intensidade e direção) em cada 

ponto no fluido a cada instante de tempo. 

Molhe (jetty) – Estrutura de engenharia costeira, normalmente semelhante a um espo-

rão, que tem como finalidade manter uma barra fixa e navegável, isto é que permane-

ça no mesmo local e livre do assoreamento (RGCI, 2001). 

Pós-praia (backshore) – Zona da praia que se estende do limite superior da zona de 

espraio até o início dos corpos dunares ou de qualquer outra unidade fisiográfica. Só é 

afetada pela atuação das ondas durante temporais excepcionais. Com freqüência é 

afetada pela existência de bermas de praia (RGCI, 2001). 

Preamar (high tide) – Nível máximo de uma maré cheia (RGCI, 2001). 

Progradação – Avanço da linha de praia em direção ao mar, resultando em sedimen-

tação fluvial na região próxima à praia (MINEROPAR, 2003). 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/
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Quebra-mar (breakwaters) – Estrutura rígida de engenharia costeira que tem como 

finalidade principal proteger a entrada de um porto da onda dominante, embora seja 

também utilizada como estrutura de proteção costeira. Podem ser estruturas do tipo 

aderente (paredões), do tipo destacado (construídos a certa distância da costa), ou 

podem ter uma das extremidades ancorada em terra (adquirindo normalmente forma 

encurvada ou em L). 

Geralmente, os quebra-mares encurvados dispõem-se de forma paralela à linha de 

costa, evitando que haja incidência direta da agitação marítima na zona interna. Se o 

quebra-mar não foi dimensionado de forma adequada, isto é, se o seu comprimento 

não é pequeno relativamente à distância à costa, a acumulação sedimentar acaba, 

com o tempo, por se converter num tômbolo, ficando a estrutura ligada diretamente à 

praia (RGCI, 2001). 

Regressão – Recuo ou diminuição da área de sedimentação de uma bacia geológica 

para áreas mais internas, expondo, marginalmente, camadas já depositadas que ficam 

sujeitas, assim, aos processos erosivos sub-aéreos.  

A regressão resulta do recuo do mar (rebaixamento do nível base de erosão), seja por 

movimento eustático negativo, durante períodos glaciais, seja por soerguimento da 

crosta por movimento isostático positivo, fazendo com que a área coberta por cama-

das mais jovens seja de menor extensão do que a das camadas mais antigas estrati-

graficamente abaixo (Winge et al., 2001).  

Ressaca ou Refluxo (backwash) – Movimentação da água, após o espraio, na direção 

do oceano. A água movimentada durante o espraio acaba por ficar acima da superfície 

de equilíbrio e, consequentemente, em situação de desequilíbrio. Assim, após o es-

praio (que ocorre quando a crista da onda atinge a praia emersa), a água, devido à 

gravidade, movimenta-se no sentido contrário, em direção ao oceano, seguindo o per-

curso mais fácil, isto é, o de maior inclinação, sendo pouco influenciada pelo vento e, 

normalmente, essa movimentação é perpendicular à linha de costa. Este refluxo da 

água ocorre enquanto a cava da onda atinge a praia emersa (RGCI, 2001). 

Run Up da onda – Nível atingido pela água na praia após a rebentação, e que nor-

malmente é superior à altura da onda. 

http://www.unb.br/ig/glossario/
http://www.aprh.pt/rgci/glossario/
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De acordo com outra definição equivalente, o “run up” é a distância vertical entre o 

ponto mais elevado atingido pelo espraio da onda e o nível médio do mar nesse mo-

mento (RGCI, 2001). 

Silte (silt) – Conjunto de partículas sedimentares cujas dimensões estão compreendi-

das entre 63µm (4Φ) e 4µm (-8Φ), sendo constituído por 4 frações granulométricas. 

Porém, alguns autores utilizam outras dimensões limite (RGCI, 2001).  

Sistema Antrópico – O sistema antrópico compreende o homem e suas atividades, 

abrangendo aspectos territoriais, sociais, econômicos e institucionais. Neste sistema é 

a ação humana o fator responsável por mudanças na distribuição da matéria e energia 

dentro dos sistemas, modificando o equilíbrio dos mesmos. 

Spit (cabedelo ou flecha) ou Restinga (arenosa) – Cordão litoral com uma extremidade 

livre (a ponta da restinga) e a outra ancorada na costa. Forma-se pelo crescimento das 

cristas pré-litorais e/ou dos bancos de areia dos estuários, por ação das correntes de 

deriva litoral e das correntes de maré (RGCI, 2001). 

 Transgressão – Transgressão é o avanço da área de sedimentação de uma bacia 

geológica sobre as terras antes expostas como ocorre quando o nível do mar eleva-se, 

transgredindo sobre áreas continentais antes sub-aéreas.  

A transgressão resulta da elevação do nível base de erosão, seja por movimento eus-

tático positivo, seja por subsidência da bacia de sedimentação (movimento isostático 

negativo), fazendo com que camadas mais jovens tenham mais ampla extensão do 

que as camadas mais antigas que ocorrem estratigraficamente abaixo (Winge et al., 

2001).  

Turfeiras – Áreas com turfa que formam-se em regiões com solos impermeáveis, com 

afluxo de água maior do que a evaporação, pantanosas. Turfa (peat) é um material 

orgânico natural, combustível, preto-amarronzado, composto por restos parcialmente 

decompostos, mas ainda estruturados de vegetais que crescem continuamente em 

áreas pantanosas acumulando-se em depósitos que muitas vezes tem interesse eco-

nômico (Winge et al., 2001). 

Vulnerabilidade – Incapacidade de a população retornar às condições prévias de o-

corrência do evento em termos de habitação e condições socioeconômicas (Brasil, 

2006). 

http://www.aprh.pt/rgci/glossario/


PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 508/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

O grau ao qual o sistema está suscetível, ou inapto para competir; efeitos adversos de 

mudança de clima, incluindo variabilidade climática e extremos. A vulnerabilidade é a 

função da magnitude, qualidade e índice da variação climática a qual um sistema está 

exposto, como também sua sensibilidade e capacidade de adaptação (Marengo, 

2006). 

7 RECOMENDAÇÕES FINAIS 

A costa brasileira, com mais de 12.000 km de extensão, quando consideradas as di-

versas reentrâncias, foi dividida em dez compartimentos, cujas características geomor-

fológicas e de ocupação humana são resumidas a seguir. 

Resumo: Costa do Amapá, Pará, Maranhão e Piauí 

Processos erosivos foram descritos por Maamar et al (2006) em Mosqueiro no litoral 
estuarino ao norte de Belém, e no litoral atlântico, na região das reentrâncias em Sali-
nópolis, um dos principais balneários do litoral paraense, e Ajuruteua, locais cujas 
praias são procuradas nos fins de semana e feriados. 

Em termos de vulnerabilidade, segundo dados do IBGE interpretado por Strohaecker 
(2008), não obstante a elevada concentração relativa da população no litoral em rela-
ção à população do Estado (89% no Amapá; 45% no Pará e 27% no Maranhão), esta 
se concentra principalmente nas regiões metropolitanas, permanecendo o resto do 
litoral praticamente desocupado. Expresso em termos de densidade demográfica, mais 
de 80% dos municípios costeiros do Amapá e Pará apresentam densidades inferiores 
a 50 hab/km2. Desta forma, muitos fenômenos erosivos, ou de inundação, teriam con-
sequências apenas localizadas. 

Segundo estudo realizado por Tessler (2008) os riscos de inundação variam de muito 
altos a altos na região em torno de Macapá e na faixa nordeste da Ilha de Marajó, de 
altos a médios na zona urbana de Belém e litoral de Bragança no Pará, e altos no lito-
ral estuarino da ilha de São Luiz no Maranhão e de médios a altos na região do delta 
do Parnaíba. 

Resumo: Costa Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte 

Em termos gerais os segmentos costeiros com maior impacto erosivo ocorrem, no 
Ceará, a norte do porto de Pecém, em parte devido à retenção de sedimentos pelas 
estruturas do porto, e em Fortaleza, devido à retenção e desvio do fluxo de sedimen-
tos para as praias da cidade após a construção de um molhe no Porto de Mucuripe 
(Morais et al. 2006). No Rio Grande do Norte, nas localidades de Macau e Guamaré, 
com recuo da linha de costa colocando em risco estações de bombeamento de óleo 
(Vital et al. 2006). Ainda segundo estes autores, a construção de estruturas perpendi-
culares à linha de praia sem projetos adequados acentua os processos erosivos, como 
vem ocorrendo em Macau, Caiçara do Norte e Touros. O desenvolvimento de amplos 
campos de dunas, principalmente no Ceará, implica numa transferência maciça de 
areias da plataforma para o continente, reduzindo potencialmente a disponibilidade de 
sedimentos na área fonte, o que explica os sinais de erosão generalizada da orla cos-
teira. Nos segmentos com falésias do barreiras, a erosão, quando presente, implica 



PENO-NNNNN VULNERABILIDADE DA ZONA COSTEIRA  
 BRASILEIRA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

www.coppetec.coppe.ufrj.br 509/537 

 
 

Área de Engenharia Costeira & Oceanográfica – COPPE/UFRJ 

numa recuo lento das mesmas, que porém representa um risco para construções mui-
to próximas da borda da falésia. Penetrações ocasionais de ondulações (swell) nos 
meses de verão, vindos do hemisfério norte, atingem o litoral do Ceará, desencadean-
do processos erosivos. O aumento de frequência destas penetrações, decorrentes de 
aumento da recorrência deste fenômeno por efeito de mudança do clima, representa 
um potencial de risco adicional à tendência geral de instabilização da linha de costa. 

A distribuição da população, nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, se con-
centra significativamente no litoral, representando quase 50% da população dos res-
pectivos estados e densidades entre 50 a 200 hab/km2 (Strohaecker 2008). No entan-
to, quase 40% desta população se concentram nas regiões metropolitanas, de modo 
que apenas 10% se distribuem pelo restante dos municípios costeiros. 

As áreas com maior risco à inundação, segundo Tessler (2008), se situam no Piauí, na 
orla da cidade de Parnaíba, na Região Metropolitana de Fortaleza, e nas margens dos 
rios Apodi e do Carmo, entre Areia Branca e Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

Resumo: Costa do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia 

Erosão costeira predomina largamente em todo litoral partir do sul do Rio Grande do 
Norte e ao longo do litoral da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Esta característica é 
revertida no litoral de Sergipe onde o abundante aporte de sedimentos pelos rios faz 
com que cerca de 57% da orla costeira esteja em equilíbrio contra 21% sob erosão 
(Bittencourt et al. 2006). 

Na Paraíba os segmentos sob erosão representam cerca de 42% dos 140 km de prai-
as (Neves et al. 2006), ocorrendo ao longo de todo o litoral (Bittencourt et al. 2006). 

Em Pernambuco cerca de 30% das praias se encontram sob erosão, grande parte sob 
erosão severa, sendo o resultado tanto de efeitos naturais, como circulação costeira e 
déficit de suprimento sedimentar, quanto por efeito de obras que frequentemente in-
tensificam a tendência erosiva (Neves & Muehe, 1995; Manso et al. 2006). A ocorrên-
cia de recifes de arenitos de praia e de algas na zona submarina pode tanto atuar co-
mo proteção contra tempestades quanto ampliar o déficit sedimentar ao impedir o fluxo 
de sedimentos em direção à costa. As áreas mais críticas, devido à proximidade das 
construções são as praias de Recife (Boa Viagem, Piedade, Candeias e Barra das 
Jangadas). 

Em Alagoas a vulnerabilidade à erosão decorre do reduzido aporte de sedimentos 
fluviais e se concentra principalmente no litoral norte do estado, onde é maior a ativi-
dade de turismo (Araújo et al. 2006). Segundo Dominguez (1995), a tendência erosiva 
do litoral é evidenciada pela presença de falésias vivas do grupo Barreiras, pela quase 
ausência de planícies e terraços pleistocênicos e pela ocorrência de arenitos de praia 
na zona submarina, atestando o recuo da linha de costa. 

Em Sergipe se localizam num segmento em Atalaia Nova, a norte de Aracaju, e em 
outro, a sul da desembocadura do rio São Francisco onde a Vila do Cabeço foi com-
pletamente erodida. Segmentos de elevada variabilidade localizam-se nas proximida-
des das desembocaduras dos rios Real, Vaza Barris e Sergipe, onde episódios erosi-
vos localizados já causaram significativas perdas materiais (Bittencourt et al. 2006). 

Na Bahia, o litoral entre Mangue Seco, na desembocadura do São Francisco e Salva-
dor, se encontra em equilíbrio (Dominguez et al. 2006). 
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Conforme dados do IBGE, analisados por Strohaecker (2008) e reavaliados no presen-
te trabalho, a concentração da população nos municípios costeiros em relação à popu-
lação dos estados do compartimento tende a ser da ordem de 40% a 50% (Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Alagoas), de 30% a 40% em Sergipe e na Bahia, e na faixa 
de 20 a 30% na Paraíba. Grande parte se concentra nas regiões metropolitanas, de 
modo que menos 10% da população dos estados habita nos demais municípios costei-
ros. Em geral predominam municípios com densidades entre 50 a 200 hab/km2. 

As áreas de maior risco a inundações, segundo levantamento realizado por Tessler 
(2008), se localizam em vários trechos entre João Pessoa e Recife, na área urbana de 
Aracaju, na planície costeira a norte do rio Vaza Barris e nas áreas baixas de Salva-
dor. 

Resumo: Costa da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro 

Na Bahia, cerca de 60% da costa se encontra em equilíbrio enquanto que 26% se en-
contram sob erosão. Erosão acentuada é encontrada nas desembocaduras fluviais por 
efeito de migração lateral devido à retenção de sedimentos por instalações portuárias, 
como em Ilhéus e em cabos inconsolidados como na planície costeira de Caravelas. 
Longos trechos de falésias, no sul da Bahia, de Cumuruxatiba até o limite com o Espí-
rito Santo, encontram-se sob erosão em continuidade a uma tendência de longo prazo 
de balanço negativo de sedimentos (Dominguez et al. 2006). 

No Espírito Santo a linha de costa alterna longos trechos sob tendência de retrograda-
ção com outros com tendência de equilíbrio e alguns poucos segmentos sob progra-
dação, como no flanco norte da planície costeira do rio Doce e do Itabapoana, no limi-
te sul do estado (Albino et al. 2006). 

No litoral do Rio de Janeiro, entre o limite do Espírito Santo e Cabo Frio ocorre erosão 
significativa na margem sul da desembocadura do rio Paraíba do Sul, na localidade de 
Atafona, município de São João da Barra. Esta erosão decorre de um lado do trapea-
mento das areias da plataforma continental interna por lamas trazidas pelo rio e pelo 
predomínio do transporte longitudinal de sedimentos em direção ao sul, para fora do 
segmento afetado (Muehe et al. 2006 ). Outros segmentos sob erosão, em áreas de 
risco devido à urbanização, ocorrem no litoral de Macaé e em Rio das Ostras (Muehe 
et al. 2006). 

A densidade de ocupação deste compartimento é baixa com exceção do litoral norte 
do Rio de Janeiro onde a exploração petrolífera na plataforma continental induziu um 
fluxo migratório para as cidades de Macaé e Campos. Outras cidades com forte cres-
cimento devido a atividade turísticas e de veraneio foram Armação dos Búzios, Rio 
das Ostras e Cabo Frio (Strohaecker 2008). 

Em termos de risco à inundação, segundo Tessler (2008), as áreas críticas são as 
cidades de Valença e Ilhéus, na Bahia, São Mateus e Vitória no Espírito Santo e Cam-
pos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio no Rio de Janeiro. 

Resumo: Costa do Rio de Janeiro 

Do cabo Frio até a Ilha da Marambaia, o litoral deste compartimento apresenta sinais 
de instabilidade como transposição de ondas e recuo localizado da escarpa da pós-
praia (Muehe et al. 2006). Recuos da ordem de 10 a 15 m foram registrados em vários 
pontos e resultaram em grande parte de uma tempestade excepcional ocorrida em 
maio de 2001, com destruição de residências e ruas, principalmente em Maricá e Sa-
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quarema. Erosão também ocorre na parte interna do cordão litorâneo pleistocênico em 
contato com a lagoa de Araruama, como parte de um processo geomorfológico que 
vem reduzindo gradativamente a largura deste cordão.  

Na baía de Sepetiba, o cordão litorâneo que a separa do mar, denominado restinga da 
Marambaia, apresenta sinais de transposição localizada que poderá resultar em ruptu-
ra temporária no caso de tempestades excepcionais e elevação do nível do mar. Isto 
por sua vez irá acarretar a propagação de ondas para o interior da baía, podendo afe-
tar o porto de Sepetiba. 

A ocupação dos cordões litorâneos concentra-se em algumas localidades, como em 
Maricá, Saquarema, Figueira e Monte Alto. Estas, porém vêm se expandindo, com as 
construções avançando para muito próximo da linha de praia, estando assim vulnerá-
veis à erosão costeira. Já nas cidades localizadas nas planícies costeiras há risco de 
inundação e dificuldade de escoamento das águas servidas. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, que inclui a orla de Niterói, o adensamento 
populacional torna a área costeira oceânica e estuarina mais vulnerável aos efeitos de 
erosão costeira, inundação e deslizamento de encostas. A expansão da urbanização 
sobre antigas lagunas colmatadas, como na Barra da Tijuca com dificuldade de esco-
amento (Muehe & Neves 2008) representa riscos que se agravarão significativamente 
em caso de elevação do nível do mar e intensificação de tempestades. Outras áreas 
críticas identificadas no município do Rio de Janeiro estão localizadas próximo aos rios 
Meriti e Pavuna, e na baixada de Sepetiba (IPP, 2008). 

Resumo: Costa de São Paulo, Paraná e Santa Catarina 

Em termos gerais, no estado de São Paulo os fenômenos erosivos são pontuais, ge-
ralmente associados a obstáculos naturais ou artificiais que interrompem o fluxo de 
sedimentos (Tessler et al., 2006). 

No Paraná, as modificações mais significativas ocorrem nas desembocaduras dos 
estuários (canal do Superagui, ilha das Peças, Ilha do Mel, Pontal do Sul, Ponta de 
Caiobá e Guaratuba) com mudanças da linha de costa, tanto em termos de recuo 
quanto de avanço, da ordem de centenas de metros em menos de uma década (Angu-
lo et al. 2006.) Já a costa oceânica se apresenta estável. As áreas de maior impacto 
em função da urbanização é o aumento da erosão da praia nos balneários de Flamin-
go e Riviera por efeito de enrocamentos e na praia central de Matinhos devido a obras 
rígidas. 

Em Santa Catarina os estudos se concentraram no litoral continental centro norte (Kle-
in et al., 2006) e na ilha de Santa Catarina (Horn, 2006). No litoral continental os riscos 
associados à erosão costeira decorrem da ocupação inadequada e da frequência das 
tempestades. Os pontos mais críticos, com erosão de intensidade média, estão locali-
zados em Barra Velha, Piçarras e Penha e de intensidade fraca em Bombinhas. Na 
ilha de Santa Catarina ocorrem processos erosivos ao longo de todo o litoral oceânico, 
com maior risco nas áreas urbanizadas do litoral norte da ilha (praias de Canasvieiras, 
Cachoeira e Ingleses) e no litoral nordeste, na praia da Barra da Lagoa. No litoral su-
deste e sul ocorrem segmentos urbanizados sob médio a alto risco em Campeche, 
Armação e Pântano do Sul (Horn 2006). 

Em termos de risco à inundação são ressaltados por Tessler (2008) a região estuarina 
de São Vicente e Santos, em São Paulo, Paranaguá, na baía de Paranaguá no Para-
ná, e em Santa Catarina a margem sul da baía de Babitonga, o estuário do rio Itajaí-
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Açu e localidades de Palhoça e São José na margem oeste da Baía Sul e Florianópo-
lis nas margens da Baía Norte e Baía Sul. 

Sob ponto de vista da ocupação Strohaecker (2008) ressalta a alta taxa de crescimen-
to populacional centrada nos núcleos urbanos que se estendem, por centenas de qui-
lômetros, ao longo da linha de costa.  

Resumo: Costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

O litoral do Rio Grande do Sul é caracterizado por grande mobilidade da praia, alter-
nado longos trechos de recuo (Toldo et. al. 2006) com outros de avanço com inver-
sões destas tendências ao longo do tempo (Esteves 2008). Esta mobilidade tem se 
limitado à própria dinâmica da praia sem necessariamente implicar num recuo definiti-
vo da linha de costa. Segmentos de efetiva erosão costeira foram relacionados por 
Calliari et al. (1998) e Speranski & Calliari (2006) a faixas de convergência de ondas 
localizados em Mostradas, a sul do farol de Mostradas, entre Bojuru e Estreito e num 
pequeno trecho nas proximidades de Cassino e no extremo sul até Chuí.  

A ocupação do litoral é baixa e se faz em núcleos urbanos de segunda residência que 
nos períodos de verão atrai quase 100.000 visitantes. O principal núcleo urbano está 
situado no estuário junto à desembocadura da Lagoa dos Patos, em Rio Grande (cer-
ca de 200.000 habitantes), assentado em terrenos baixos da planície costeira ou sobre 
aterros, o que torna esta área a de maior risco a inundação de todo o litoral brasileiro 
(Tessler 2006). O porto do Rio Grande é um dos mais importantes do país em função 
do seu calado e localização junto a países do Mercosul e associado a importante pólo 
industrial e petroquímico. 

 

As recomendações sugeridas podem ser resumidas nas seguintes propostas de ação: 

 Implementar um programa de monitoramento ambiental permanente e de longo 

prazo, envolvendo parâmetros meteorológicos, oceanográficos, geodésicos e 

geomorfológicos.  

 Atualizar a cartografia náutica, como condição para a realização de estudos de 

engenharia costeira, e efetuar a compatibilização cartográfica (vertical e hori-

zontal) entre os mapas do IBGE e as cartas náuticas (DHN) visando construir 

um Modelo Digital de Terreno (MDT) para a zona costeira.  

 Atualizar a cartografia terrestre da faixa costeira entre 0m e 20m de altitude, 

com resolução vertical de 1 m, ou maior, e datum vertical compatível com o das 

cartas náuticas, que englobe toda a largura das planícies costeiras a partir da 

linha de costa, com implantação de marcos geodésicos na faixa litorânea. 

 Elaborar diretrizes e normas técnicas para obras costeiras e marítimas, que in-

corporem os possíveis impactos de mudança global do clima sobre obras e 

construções.  
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 Atualizar as estruturas de fomento, de suporte à formação de pessoal especia-

lizado e de incentivo à inovação tecnológica que contemplam as áreas de en-

genharia e de geociências dedicadas aos ambientes costeiro e marinho. 

 Preservar e recuperar o acervo técnico sobre obras de engenharia costeira e 

portuária, incluindo informações cartográficas, desenhos técnicos, imagens e 

relatórios.  

 Elaborar estudos de risco para a zona costeira, contemplando aspectos ambi-

entais, técnicos de engenharia, socio-econômicos e de saúde. 
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8.1 Referências via web 

CHM – Centro Hidrográfico da Marinha – páginas de previsão de maré (astronômica), acesso ao Banco Nacional de Dados 

Oceanográficos e informações meteorológicas em áreas oceânicas. http://www.chm.mar.mil.br  
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CPTEC/INPE – Centro de Previsão de Tempo e Clima – páginas de previsão de tempo, de clima e de estado de mar. 

http://www.cptec.inpe.br  

DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação – página do Programa GLOSS/Brasil. Para consultas sobre Serviços Oceânicos, 

acessar a página do CHM. http://www.dhn.mar.mil.br  

GLOSS – Global Sea Level Observing System – programa coordenado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (I-

OC/UNESCO) no quadro geral do Programa GOOS, que propõe uma rede mundial de informações sobre o nível do 

mar http://www.pol.ac.uk/psmsl/programmes/gloss.info.html  

GOOS – Global Ocean Observing System – programa coordenado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (I-

OC/UNESCO) que reúne várias ações de monitoramento oceânico em escala planetária, produzindo informações 

necessárias a governos, indústria, ciência e sociedade em geral http://ioc.unesco.org/goos  

IOC – Intergovernmental Oceanographic Commission – órgão da UNESCO que coordena ações e programas de pesquisa e 

monitoramento dos oceanos 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – órgão do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) 

http://www.ipcc.un.org  

Permanent Service for Mean sea Level (PSMSL) – banco de dados mundial de informações sobre o nível do mar 

http://www.pol.ac.uk/psmsl/ 

UFPE/FASE – OBSERVATÓRIO PERNAMBUCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS SÓCIO-AMBIENTAIS. 2006. Como 

anda a Região Metropolitana do Recife. On Line: 

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/como_anda/como_anda_RM_recife.pdf. Acesso em: 20 fev. 2009. 
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