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RESUMO
As condições oceanográficas impõem sobre a morfologia da costa uma série de adaptações, em
diferentes escalas de tempo e espaço, tornando os ambientes costeiros altamente dinâmicos.
Sobreposta à dinâmica natural, a urbanização das zonas costeiras, em conjunto com a alta densidade
de ocupação, interferem no balanço sedimentar das linhas de costa a partir instalação de estruturas
rígidas. O conhecimento sobre as diversas variáveis que atuam no modelado costeiro é condição para
um eficiente prognóstico acerca dos possíveis riscos e danos sociais e econômicos oriundos das
alterações oceanográficas em diferentes escalas. O uso de técnicas e ferramentas de análise
geomorfológica aparece como alternativa para o diagnóstico das condições atuais e pode subsidiar
projeções de futuros riscos. No litoral sul do Espírito Santo, uma fragilidade natural associada ao
processo de urbanização resultou em intenso processo erosivo. Para identificação das causas e
evolução do processo, diferentes métodos e ferramentas multiescala foram utilizados. Este capítulo
traz uma revisão sobre as principais forçantes oceanográficas em diferentes escalas e da resposta da
linha de costa frente às forçantes, incluindo as variações climáticas aceleradas previstas para o século
XXI. Apresentase ainda um estudo de caso do litoral de Marataízes, no qual discutese a evolução
dos processos erosivos e as considerações acerca das razões pelas quais ocorreram.
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ABSTRACT
Oceanographic conditions impose a series of adaptations on the coastal morphology, both in time and
space making coastal environments highly dynamic. Superimposed over the natural dynamics, the
urbanization of coastal areas along with the high density of occupation affects the sedimentary budget
of the coastlines from the installation of rigid structures. The knowledge about the different variables
involved in coastal modelling is a condition for an efficient prognosis about the possible social and
economic risks and damages arising from oceanographic changes at different scales. The use of
techniques and tools for geomorphological analysis appears as an alternative for the diagnosis of
current conditions and can support projections of future risks. On the southern coast of Espírito
Santo, a natural fragility associated with the urbanization process resulted in an intense erosion
process. To identify the causes and evolution of the process, different multiscale methods and tools
were used. This chapter provides a review of the main oceanographic forcings at different temporal
and spatial scales, including the accelerated climatic variations predicted for the 21st century, and the
resulting changes in coastlines. A case study of the coast of Marataízes is presented, in which the
evolution of erosive processes and concerns about their causes are discussed.

Keywords: coastal geomorphology; geomorphological analysis; beach morphodynamics; sea level
variations.

1. INTRODUÇÃO
Os ambientes sedimentares que compõem a zona costeira configuram o contato entre o
oceano e o continente, e são naturalmente dinâmicos. Esta dinâmica é resultado da variedade de
processos físicos, químicos e biológicos, marinhos e continentais, que ocorrem em diferentes escalas
de tempo e espaço (Carter, 1988).
Os fluxos fluviais transportam os sedimentos oriundos da erosão dos continentes e,
atualmente, descarregam nas zonas costeiras cerca de 20 bilhões de toneladas de sedimentos por ano
(Milliman e Farnsworth, 2015). O material é redistribuído ao longo do litoral através da ação de
ondas, correntes costeiras e marés. A depender da velocidade das correntes, o transporte de sedimentos
ao longo da costa pode chegar a mais de 1 m³/s, podendo alcançar mais de 600 mil m³/ano (Komar,
1976). O resultado é um permanente ajuste entre as forçantes hidrodinâmicas e o estoque sedimentar,
na escala de anos, décadas e milênios.
A julgar pelo caráter predominantemente sedimentar e inconsolidado dos ambientes
litorâneos, a movimentação constante do fluido marinho retrabalha de maneira contínua a morfologia
da costa, redistribuindo o material sedimentar em função das características de fluxo em determinado
momento. Entre os exemplos da escala dos processos costeiros, temse a morfologia instantânea em
praias arenosas resultante da ação das correntes de maré e ondas. Na escala de décadas, variações da
descarga sedimentar nas desembocaduras fluviais podem induzir variações morfodinâmicas ao longo
da costa, através do reajuste do balanço sedimentar (Colwell e Tom, 1994).
Os fenômenos meteoceanográficos de escala interanual a interdecadal, como os Modos de
Variabilidade Climática (e.g. El Niño Southern Oscilation, ENSO), constituem elementos da dinâmica
climática de curto e médio prazos os quais imprimem modificações na geomorfologia costeira. Assim,
mudanças interanuais na direção das correntes costeiras, associadas às variações no clima de ondas,
promovem variações na direção do transporte de sedimentos na costa, interferindo, por exemplo, no
balanço rotacional de sedimentos em praias de enseada. Isto foi percebido por Ranashingle et al.
(2004), quando os autores observaram a modificação do sentido e intensidade das correntes costeiras
devido ao fenômeno do El Niño, que alterou os sistemas de ventos regionais, alterando também a
direção das correntes.
Na escala geológica, em intervalo de tempo milenar, a migração da linha de costa sentido
continente, ou oceano, em função das variações do nível do mar, e, portanto, do nível de base regional,
é responsável pela completa modificação dos ambientes costeiros. Principalmente no período
Quaternário, a frequência e amplitude das oscilações do nível marinho esculpiu formas particulares
nestes ambientes.
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Pela análise geomorfológica, é possível observar feições costeiras erosivas, associadas a
abrasão por ondas, e feições costeiras deposicionais, associadas à deposição de sedimentos, como por
exemplo, as planícies costeiras bem desenvolvidas. Angulo e Souza (2014) trazem uma revisão acerca
dos geoindicadores geomorfológicos das variações do nível do mar no Quaternário.
Toda dinâmica natural associada aos ambientes costeiros encontra uma outra dinâmica, a da
ocupação urbana. Segundo Moraes (2007), a valoração e valorização das regiões costeiras para fins
imobiliários, principalmente a partir da década de 1960, resultou em um significativo incremento
populacional nestas áreas. Neumann et al. (2015) sugerem um aumento populacional médio em
regiões costeiras do mundo de, pelo menos, 50% até o ano de 2030, e de 122% até 2060. No Brasil,
24,6% da população reside em municípios costeiros, os quais ocupam 4,1% em área, do território
brasileiro. Dos 463 municípios da zona costeira brasileira, 86 possuem uma população de mais de 100
mil habitantes, e 45,6% apresentam taxas de urbanização acima de 80% (IBGE, 2011).
A expansão urbana nas regiões litorâneas interfere no balanço sedimentar costeiro. As praias
arenosas estão entre os ambientes costeiros com maior densidade urbana, e nas grandes cidades, as
praias estão associadas a estruturas rígidas como calçadões, píers e avenidas. Luidjendik et al. (2018)
chamam a atenção para o fato de que 15 das 20 maiores cidades do planeta se localizam em regiões
costeiras.
Como destacado por Muehe (2006), a retirada de dunas frontais das praias para a construção
de calçadões ou outra estrutura rígida, subtrai o estoque de areia da praia, o qual é útil para eventos de
ressacas, quando o alcance das ondas comumente erode o material das dunas e o desloca de volta ao
perfil ativo das praias. A ausência deste material pode acarretar uma tendência de balanço negativo de
areia em determinado segmento de praia, resultando em erosão costeira.
Segundo Luidjendik et al. (2018), 24% das praias arenosas do mundo apresentam cenários
predominantes de erosão. No entanto, Bird (1985) havia estimado em cerca de 70% a abrangência de
praias que apresentam algum processo erosivo, em nível global. Em relação ao estado das praias do
litoral brasileiro, as costas das regiões norte e nordeste apresentam predomínio de erosão em até 65%
de sua linha de costa, enquanto que as regiões sul e sudeste apresentaram erosão significativamente
menor, aproximadamente 15% (Muehe, 2018). De maneira genérica, entre as principais causas da
erosão encontramse a interferência humana sob as zonas costeiras, desde o uso dos solos nas bacias
hidrográficas, até os ajustes naturais do balanço sedimentar em relação às variações oceanográficas.
À medida em que o estoque de areia das praias diminui, resultado do processo erosivo, o
alcance das ondas tende a aumentar sob o continente, sobretudo em eventos de ressacas marinhas,
quando há ascensão do nível do mar em nível regional, geralmente em função das marés
meteorológicas. Há diversos exemplos de danos sociais e econômicos gerados aos municípios
costeiros por eventos de ressacas. No litoral brasileiro, por exemplo, LinsdeBarros (2005) estimou
em R$ 1,5 milhão os danos gerados por um evento de ressaca na costa leste do Rio de Janeiro,
ocorrido em 2001, sendo de mais de R$ 11 milhões para na costa catarinense, para o mesmo evento
(Rudorf et al., 2014).
Atualmente um dos aspectos que chamam a atenção para as regiões costeiras corresponde aos
potenciais efeitos da variação global do clima sobre os oceanos. Embora a discussão sobre a
proporção do sinal antrópico sobre o aquecimento do planeta ainda esteja ativa, e ainda com graus de
incerteza pertinentes ao uso de modelos climáticos, trabalhos desenvolvidos a partir de modelagem
computacional e observações de campo tem demonstrado que o aquecimento do planeta no século
XXI poderá afetar as condições oceanográficas, resultando em impactos ainda incertos nas regiões
litorâneas.
Lowe e Gregory (2005) apontam para a intensificação das marés meteorológicas em função
das mudanças climáticas e Losada et al. (2013) destacam uma tendência de aumento da energia de
ondas que alcançam as regiões costeiras para os últimos 60 anos. Mesquita (1994) demonstra que, do
ano 1900 a 2000, foi identificada uma tendência de aumento do nível médio do mar de 18 cm,
podendo chegar a 24 cm durante o século XXI. De acordo com o Painel Intergovernamental das
Mudanças Climáticas (IPCC, 2013), a estimativa da subida do nível do mar é de 1,7 mm/ano para o
último século. A projeção é de um aumento no nível do oceano entre 26 e 82 cm até o ano de 2100.
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Como os ambientes costeiros estão no primeiro contato com o oceano, são os que servem de
‘barreira’ às variações do nível marinho. O tipo de material que os compõem e seu gradiente
topográfico são fundamentais no processo de adaptação ao novo cenário hidrodinâmico e servem de
base para modelos e simulações para diagnósticos e prognósticos sobre os impactos ambientais em
ambientes costeiros.
Uma das alternativas para a mitigação dos impactos nas regiões litorâneas é o aprimoramento
de técnicas de análise e diagnóstico de cenários futuros frente aos possíveis impactos, associado à
implementação efetiva de planos e iniciativas de gestão que proponham medidas de ordenamento do
uso da orla. A análise de campo sob a perspectiva geomorfológica, o monitoramento praial e a
compartimentação geomorfológica são potenciais alternativas técnicas e metodológicas para subsidiar
os processos de gestão.
O município costeiro de Marataízes, localizado no litoral sul do estado do Espírito Santo é um
exemplo de orla que vem apresentando intenso processo erosivo ao longo das últimas décadas, o que
tem provocado danos sociais e econômicos. O município apresenta uma linha de costa naturalmente
sensível, tendo em vista as heranças geológica/geomorfológica e oceanográfica de longo prazo.
Associada à dinâmica natural, o município tem experimentado uma expansão urbana e alteração dos
processos naturais e, atualmente, o litoral já passou uma série de intervenções de engenharia costeira,
como engordamento de praias e construção de molhes e quebramares.
O presente capítulo busca relacionar e discutir as condições oceanográficas e seus efeitos na
dinâmica natural de praias, em diferentes escalas. O capítulo apresenta duas seções, uma de revisão
teórica e outra, com o estudo de caso do Litoral de Marataízes (ES).
Na primeira seção, apresentase uma breve revisão sobre as principais forçantes
oceanográficas e a resposta morfodinâmica da costa, onde se discute as variações do nível marinho no
Quaternário e a influência de fenômenos interanuais como ENSO sobre a dinâmica costeira. Na
segunda seção, são apresentadas algumas técnicas e métodos de análise geomorfológica e
morfodinâmica multiescala em praias, consideradas fundamentais para o diagnóstico dos processos
costeiros. Finalmente, o estudo de caso traz o histórico erosivo da praia de Marataízes (ES), onde a
aplicação de técnicas de análise geomorfológica multiescala possibilitaram a interpretação da
evolução dos processos costeiros naturais em conjunto com a intervenção urbana na orla do
município.

2. PRINCIPAIS FORÇANTES OCEANOGRÁFICAS E A RESPOSTA
MORFODINÂMICA DA COSTA
2.1 ESCALA DE LONGO PRAZO: PROCESSOS COSTEIROS E VARIAÇÃO DO
NÍVEL MÉDIO DO MAR

180

O Nível Médio do Mar (NMM) varia em diferentes escalas, frequências e amplitudes. As
variações do nível do mar ocorrem desde a escala de horas e dias, como as marés (astronômicas,
meteorológicas e marés de tempestade), à escala de milhares a milhões de anos, como as glaciações e
tectônica. Ao longo do tempo geológico, em especial durante o período Quaternário (~2.5 Ma A.P.), a
frequência e amplitude destas oscilações se intensificaram (Rabineau et al., 2006), deixando como
legado um registro sedimentar razoavelmente bem preservado, o que possibilitou melhor análise e
compreensão dos processos relacionados.
No Pleistoceno tardio (~18.000 A.P.), por exemplo, observouse que o nível dos mares na
costa do Brasil estava aproximadamente 130 m abaixo do atual. Isto significa que grande parte da
plataforma continental marinha, hoje submersa, encontravase subaérea, isto é, exposta aos processos
predominantemente continentais. Já no início do Holoceno (~12.000 A.P.), em função de um
subsequente aquecimento global, o nível dos oceanos subiu de maneira célere, resultando em um
“afogamento” de todos os sistemas predominantemente continentais, que ora atuavam na plataforma
(Rabineau et al., 2006). Deste modo, a dinâmica sedimentar marinha e costeira encontrase até os dias
atuais em ajuste entre a “nova” hidrodinâmica e os sedimentos reliquiares do cenário pretérito, ou
seja, de nível de mar baixo (Emery, 1968).
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Como consequência das variações milenares do NMM, ocorre a migração das linhas de costa,
ora sentido continente (retrogradação), ora sentido oceano (progradação), temática estudada em
detalhes pela Estratigrafia de Sequências. A retrogradação é marcada por processos erosivos na zona
costeira, como por exemplo, o recuo erosivo de falésias e praias, e pelo afogamento de ambientes ora
emersos, como vales fluviais, dando origem aos estuários.
Quando ocorre a progradação, ocorre o domínio deposicional na costa, com preenchimento
sedimentar de estuários e, por exemplo, a exposição de terraços de abrasão, oriundos da erosão das
falésias pela ação das ondas em condições de nível de mar alto. Suguio et al. (1985) discutem as
oscilações no nível marinho na costa brasileira e suas implicações sobre os ambientes sedimentares
costeiros.
Para o caso das falésias da Formação Barreiras, no litoral brasileiro, as variações do NMM
favoreceram a exposição de plataforma de abrasão, a partir da ação de ondas na base erodida destas
falésias. Do ponto de vista morfodinâmico, as plataformas de abrasão podem servir como armadilhas
de retenção de areias, e como dissipadoras da energia das ondas. Por outro lado, podem favorecer o
empilhamento de água e incremento do alcance do espraiamento das ondas sobre a praia emersa.
Esta dinâmica sedimentar de longo prazo condiciona os processos costeiros atuais das linhas
de costa. Muehe (2001) compilou diferentes processos adaptativos dos ambientes costeiros frente à
subida do NMM. No caso de praias lamosas, por exemplo, associadas a planícies de maré e
manguezais, haveria uma tendência à inundação, uma vez que se tratam de ambientes de baixo
gradiente topográfico e que estão associados a sedimentos finos o suficiente para serem levados a
grandes distâncias pela ação das correntes marinhas.
No caso de praias arenosas, a subida do NMM desencadearia uma movimentação de
sedimento, sentido mar, que ficaria retido na zona submersa adjacente à praia emersa. Este processo
adaptativo, proposto por Bruun (1962), resultaria no recuo, sentido continente, da escarpa emersa e
agradação da seção submersa da praia. Neste sentido, a altura do perfil da praia, o tamanho do
sedimento e a distância, sentido mar, da ação de remobilização de sedimentos pelas ondas, seriam os
principais parâmetros envolvidos.

2.2 ESCALA DE CURTO E MÉDIO PRAZOS: FENÔMENOS
METEOCEANOGRÁFICOS, MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SÉCULO XXI E A
RESPOSTA MORFODINÂMICA DA COSTA
Nas escalas de curto e médio prazos, e.g. anuais e interdecadais, temse as variações causadas
pelas mudanças nos regimes de descargas sedimentares, feições relacionadas às variações no sentido
do transporte de sedimentos ao longo da costa, entre outros.
Neste aspecto, chama a atenção a ocorrência de fenômenos climáticos periódicos conhecidos
como Modos de Variabilidade Climática (MVC), os quais alteram significativamente o clima regional,
além de influenciarem no clima global da Terra. É o caso do El Niño Oscilação Sul (ENOS), que em
sua fase positiva (negativa) induz um maior aquecimento (resfriamento) das águas superficiais do
Oceano Pacífico, entre as costas do Peru e da Austrália. As modificações na pressão atmosférica,
resultantes destas variações de temperatura, disparam variações nos sistemas de ventos, e, por
conseguinte, alteram a pluviosidade, a umidade do ar e o comportamento de ondas marinhas por
diferentes regiões do globo, a partir do processo denominado teleconexões.
As variações nos sistemas de ventos interferem diretamente na dinâmica costeira a partir: i. da
geração ou modificação de correntes marinhas indutoras de deriva litorânea; ii. modificação na
frequência ou magnitude do clima de ondas e eventos extremos; iii. do transporte eólico de
sedimentos, interferindo na formação de dunas; iv. transporte de humidade interferindo nos padrões de
pluviosidade, que por sua vez, alteram o fluxo e descargas sedimentares nas regiões litorâneas.
Fernandez e Muehe (2006) compilaram efeitos de ENOS na costa brasileira, a partir de
trabalhos de diferentes autores. Os episódios de ENOS positivo mostraram perda de volume
sedimentar em perfis de praia na região sul do Brasil, pela maior permanência de frentes frias no
litoral sul, que ficam bloqueadas pelo sistema de ventos alísios, intensificados em episódios de ENOS
positivo (Koursky et al., 1984).

181

Leonardo Azevedo Klumb-Oliveira, Jacqueline Albino & Gilberto Daniel Lima Filgueiras
As frentes frias são responsáveis pela formação de ondas de tempestade marinhas que colidem
com as praias do litoral, frequentemente causando erosão. Ainda conforme compilado por Fernandez e
Muehe (op.cit.) no litoral da Bahia, o fenômeno El Niño foi associado a variações no sentido da deriva
longitudinal de sedimentos, causando alterações na distribuição de volume de sedimentos em praias
embaiadas.
Ainda em relação aos impactos do fenômeno ENOS sobre a morfologia da costa, Pereira e
KlumbOliveira (2015) e Muehe et al. (2015) identificaram suave tendência de incremento da altura
significativa e período de pico das ondas na costa do Rio de Janeiro, em episódios de ENOS negativo
(La Niña).
KlumbOliveira (2015), analisando os efeitos do ENSO na mesma região, identificou que os
anos de El Niño se caracterizam pela maior média anual de episódios de tempestade, com
probabilidade de ocorrência de episódios extremos (Figura 1).
Do mesmo modo, durante o predomínio de El Niño ocorre um deslocamento do pico da
direção predominante de ondas de aproximadamente 5° sentido ESE (leste/sudeste). Já nos anos de La
Niña, sobrevém uma suave redução do número de eventos, mas ao mesmo tempo, uma intensificação
destes, com maiores valores de altura de ondas e maior duração. A direção predominante de incidência
das ondas se desloca novamente 5° sentido SSO (sul/sudoeste).

Figura 1 . Intensidade anual de eventos de tempestades em contraste com o número

de ocorrências por ano e em relação aos fenômenos El Nino e La Nina ao longo da série avaliada.
Fonte: KlumbOliveira (2015).
Ranashingle et al. (2004) investigaram a influência do ENOS em praia embaiada na costa de
New South Wales, Austrália, exposta a processos rotacionais de sedimento. Os autores identificaram
variações na direção do sistema rotacional, sentido horário (antihorário) em episódios de El Niño (La
Niña), alternando assim os flancos erosivos e deposicionais da praia. Isto estaria relacionado a
mudanças no padrão de direção de incidência das ondas de tempestade, ocasionadas pelo fenômeno.
Ainda, identificaram maiores alturas de ondas offshore em fases de El Niño, e diminuição destas, em
La Niña.
Tais como o ENOS, há diversos outros MVCs, como o a Variação Decadal do Pacífico (em
inglês, Pacific Decadal Oscilation , PDO), Oscilação Multidecadal do Atlântico (do inglês Atlantic
Multidecadal Oscilation , AMO), Oscilação Antártica (Antartic Oscillation , AAO), entre outros. Cada
Modo apresenta periodicidade particular, como 3 a 7 anos (ENOS), 20 a 50 anos (PDO), e semanas
(AAO). Tal como citado, cada um à sua maneira, interfere no sistema climático regional e global, e da
mesma forma, interferem no NMM e na geomorfologia dos litorais.
Para além das variações climáticas naturais supracitadas, tem sido detectada uma tendência
acelerada de aquecimento da temperatura média do planeta, sobretudo a partir do século XX. Há
diversos estudos de simulações de cenários de subida do nível marinho para o século XXI que
chamam a atenção para os potenciais riscos aos municípios costeiros, que, em termos gerais,
apresentam alta densidade demográfica e, portanto, alta vulnerabilidade aos impactos das novas
condições oceanográficas.

182

Condições oceanográficas multiescala e processos costeiros associados: Estudo de caso do Litoral de Marataízes (ES)

2.2.1 Desafios para o diagnóstico da fragilidade costeira frente às mudanças climáticas
no século XXI
A compreensão, investigação e projeção de cenários futuros em função das mudanças
climáticas em escala global, seja em perspectiva de processos naturais ou antropogênicos, é
considerada por muitos pesquisadores como um dos maiores desafios da ciência contemporânea. A
dificuldade em se mensurar e comparar dados pretéritos com dados atuais sobre a natureza do clima e,
em especial, sobre as variações do NMM, recai sobre as diferentes escalas de abordagem e sobre os
diferentes métodos e ferramentas de análise aplicáveis para estes dados.
Sensores de satélites, tais como TOPEX e POSEIDON, permitiram, a partir da década de
1990, uma aquisição de dados com periodicidade bem definida e boa abrangência espacial global. No
entanto, as análises regionais ainda apresentam grande discrepância na quantidade e qualidade de
dados oceanográficos medidos in loco , como por exemplo, a discrepância entre o Atlântico Norte e o
Atlântico Sul. Isto se aplica também para as rodadas de modelos computacionais climáticos, tais como
utilizados pelas reanálises. A assimilação de dados por estes modelos só ocorre, de fato, se houver
dados in loco suficientes e adequados, o que não ocorre, por exemplo, no Atlântico Sul, ou, em
períodos anteriores à década de 1990, e.g., antes dos sensores remotos.
Aliada à dificuldade de obtenção de dados consistentes e de longo prazo, aparecem ainda as
inúmeras particularidades climáticas, geológicas e oceanográficas regionais, as quais também sofrem
influência das características geológicas e geomorfológicas históricas de cada região, o que dificulta
uma investigação mais homogênea das reações climáticas em nível global. Além disso, o desafio de
parametrizar e discretizar o comportamento da natureza em nível suficiente de detalhe para aplicação
de modelos computacionais de previsão ainda se configura um caminho em constante transformação,
ficando os resultados susceptíveis à revisão para cada incremento no desenvolvimento de rotinas e
tecnologias.
Apesar do debate sobre a causa central e/ou sobre as taxas da variação do clima no século
XXI ainda estar ativo, é aparente o consenso entre os pesquisadores de que a temperatura do planeta
está aquecendo com aceleração superior à esperada, se considerado o caso do aquecimento ser oriundo
de causas estritamente naturais.
Cook et al. (2016) compilaram trabalhos científicos que avaliaram o consenso a respeito da
participação antropogênica como causa central da atual tendência de aquecimento do planeta. Os
dados mostram que o consenso foi menor na década de 1990 (4060%), chegando a mais de 90% em
2014. Os autores sugerem que atualmente há 97% de consenso entre pesquisadores da área climática
que o efeito do aquecimento global atual tem forte sinal antropogênico.
O processo de aquecimento da temperatura média do planeta tem como consequência uma
rede de reações climáticas em cadeia  aumento na frequência e intensidade de chuvas ou de anos mais
secos (centro Norte da Eurásia) (Yin et al., 2018), intensificação de marés meteorológicas (Lowe e
Gregory, 2005), aumento da intensidade das ressacas marinhas e aumento do NMM.
De maneira geral, em caso de elevações do NMM, as linhas de costa responderão a partir de
pelo menos dois fatores: inundação e erosão. A capacidade adaptativa das linhas de costa recairá sobre
as características físicas e de ocupação urbana de cada segmento de litoral. Como destaca Muehe
(2001), a geomorfologia da costa vai responder diferentemente às alterações das condições
oceanográficas. Por exemplo, terras baixas sofreriam inundação enquanto que os mecanismos de
erosão seriam distintos em praias arenosas ou em falésias, o que resultaria em limites para a ocupação
costeira também diferenciados.
A observação geomorfológica é sempre considerada como critério em mapeamentos da
vulnerabilidade natural da linha de costa. Jimenez et al. (2017) e Sallenger et al. (2000), por exemplo,
apresentam modelos onde os aspectos geomorfológicos, isto é, a feição morfológica (e.g. dunas,
pontais arenosos) e altimetria da costa, são as barreiras naturais de contenção contra os processos
decorrentes das alterações do nível relativo do mar.
Neste contexto, diversos países adotaram medidas de proteção da orla, a partir do respeito a
distâncias mínimas de segurança para construções e urbanização, a partir das linhas médias de
preamar. Tais distâncias chegam a 500 m na Grécia, por exemplo, e 200 m na Espanha. Para o Brasil,
os limites foram definidos entre 50 e 200 m, de acordo com o tipo de ambiente e com o grau de
ocupação urbana (Muehe, 2001).
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Entre os custos estimados dos impactos das mudanças climáticas em ambientes costeiros,
Hallegate et al. (2013) estimaram, a partir de projeções de cenários socioeconômicos, gastos da ordem
de 50 bilhões de dólares até 2050 em função dos danos econômicos causados por eventos de
inundações em áreas costeiras, envolvendo as 136 mais populosas cidades costeiras do mundo. Os
autores consideram a premissa de subida do NMM e de subsidência costeira, ou seja, afundamento de
áreas emersas devido ao sobrepeso de carga, exploração de aquíferos, e reajuste sedimentar em
cidades construídas sobre sistemas deltaicos.
Tendo em vista a necessidade do prognóstico acerca das condições oceanográficas e das
respostas dos ambientes costeiros, uma série de técnicas e ferramentas aplicáveis nas diferentes
escalas devem consideradas sob o viés da gestão.

3. FERRAMENTAS E TÉCNICAS NA ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA
EM AMBIENTES COSTEIROS
Na aplicação dos modelos morfológicos em praias, o alcance vertical do espraiamento
máximo das ondas (runup ) é comparado à altura da barreira natural ou urbana, determinando o
potencial de inundação da zona costeira.
A cota altimétrica da feição costeira é alcançada por levantamentos remotos, como o modelo
digital do terreno, ou por levantamentos topográficos. No tocante aos primeiros, a resolução do pixel
da imagem orbital utilizada é limitante para a escala de análise. Levantamentos topográficos em
campo, utilizando equipamentos de sensoriamento remoto tipo Real Time Kinematics (RTK), por
outro lado, apresentam resolução milimétrica de topografia, embora constituam métodos mais
dispendiosos e que exigem tempo de levantamento. Ainda são bastante operacionais os métodos
clássicos de levantamentos praiais, utilizandose nível de precisão e balizas de Emery. Muehe et al.
(2020) compararam tais métodos com levantamentos feitos com GNSSRTK, obtendo resultados
muito semelhantes. Os autores trazem maior discussão acerca das limitações de cada um.
A determinação do nível das águas, e por sua vez, das alturas das ondas e suas alterações ao
longo do tempo é dificultada pela escassez de boias e/ou estações oceanográficas costeiras com
levantamentos sistemáticos. É dificultada também pelo alto custo do fundeio de equipamentos do tipo
ADCP (Acoustic Doppler Current Profile), utilizado para medição de correntes marinhas e ondas in
loco.
No Brasil, existem atualmente em torno de 19 bóias oceanográficas, integrantes do Programa
Nacional de Boias – PNBOIA; e 10 ondógrafos, integrantes da Rede Ondas, fundeados ao longo de
todo o litoral, entre águas mais rasas até mais profundas. Apesar da tendência de incremento do
número de equipamentos nas últimas décadas, ainda é escassa e de alto custo a obtenção de dados de
campo marinhos.
Desse modo, a necessidade de dados espacial e temporalmente homogêneos, associada a uma
necessidade de escala climatológica interdecadal, para a melhor compreensão dos fenômenos
oceanográficos, fomentou o aprimoramento tecnológico de modelos computacionais, por exemplo, o
Wavewatch III (Tolman, 2009), que permitem a criação e assimilação de dados espacialmente
homogêneos ao longo de uma malha amostral preestabelecida.
Neste contexto, as reanálises, processos computacionais de criação/assimilação de dados ao
longo de uma malha homogênea e com longa escala temporal, desenvolvidas primeiramente para
ventos e, posteriormente, para ondas, têm se mostrado razoáveis opções para uso no diagnóstico e
prognóstico de sistemas ambientais. Tem sido gerados uma série de produtos de reanálises e hindcast
de ondas nas últimas décadas. Os produtos consistem em dados de altura significativa, período e
direção das ondas, em intervalos horários, com abrangência de até 60 anos pretéritos.
Cumpre ressaltar que a assimilação de dados em reanálises de ondas somente teve início a
partir dos anos de 1990, quando os sensores por satélites possibilitaram a aquisição de dados “reais”.
Antes deste período, os bancos de dados de ondas são considerados hindcast, ou seja, simulações
computacionais a partir de dados de vento e outras forçantes.
Outra ferramenta é a aplicação de geoindicadores de erosão costeira. Bush et al. (1999) utiliza
uma série de geoindicadores (como presença de dunas, largura da praia, taxa de variação da linha de
costa e presença de estrutura de engenharia), combinados para gerar um diagnóstico qualitativo da
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situação ambiental da costa de forma rápida, de baixo custo e com validez científica. Esse método de
diagnóstico em campo permite a avaliação de áreas menores, que são de difícil avaliação por métodos
de sensoriamento remoto e ainda permite a rápida resposta dos tomadores de decisão frente a uma
mudança no potencial risco. É valido ressaltar ainda, que organizações como a NOAA e a UNESCO
afirmam que o uso de geoindicadores são uma maneira de padronizar a metodologia e coleta de dados
e ainda, facilitar a troca de informações complexas ao redor do mundo.
Neste sentido, com a evolução de ferramentas e de modelos matemáticos, e com o incremento
das propostas de geoindicadores costeiros e levantamentos de campo, a avaliação conjunta e
interdisciplinar pode auxiliar de forma objetiva a análise da susceptibilidade natural, e
consequentemente, subsidiar a gestão e a tomada de decisões.

4. ESTUDO DE CASO: CONDIÇÕES OCEANOGRÁFICAS E
RESPOSTA MORFODINÂMICA EM DIFERENTES ESCALAS: O USO
DE DIFERENTES FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO EROSIVO DO
LITORAL DE MARATAÍZES (ES)
4.1

HISTÓRICO DO PROCESSO EROSIVO DO LITORAL DE MARATAÍZES

Situada ao sul do estado do Espírito Santo (Figura 2), Marataízes se desenvolveu mais recen
temente devido à grande procura de suas praias (com alta balneabilidade), por turistas, grande parte
deles do sul do estado do Espirito Santo e de Minas Gerais (Girardi e Cometti, 2006). Essa atividade
desencadeou um elevado grau de urbanização, atualmente em torno de 78%, e moderada densidade
demográfica, de 256,55 hab./Km² (IBGE, 2010).
O litoral de Marataízes possui um longo histórico de erosão que, segundo Albino et al. (2006;
2016), está ligado ao baixo desenvolvimento natural das planícies costeiras, o que fez com que a
urbanização se desse sobre as dunas frontais e áreas dinamizadas da praia. Esses processos erosivos
são intensificados por ocasião das passagens das frentes frias e ameaçam as dunas frontais restantes,
as residências, as casas comerciais e as falésias terciárias.

Figura 2. Litoral de Marataízes (ES), com destaque para as praias da Barra e Praia Central,
onde atuam processos erosivos de longo prazo. Elaboração própria.
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Menezes (2017) também descreveu os processos de artificialização do litoral de Marataízes e
identificou que os processos de alteração da linha de costa se deram pela: (a) substituição de praias
precedidas por dunas por praias estreitas com problemas de erosão; (b) construções sobre área
dinamizada da praia; (c) construções sobre os afloramentos rochosos. As duas primeiras,
desencadearam alterações no balanço de sedimentos (Figura 2).
O problema erosivo mais destacado, resultante da intensa urbanização e seguido por obras de
contenção, ocorreu na praia Central do Município. A praia vinha sofrendo um acelerado processo
de erosão desde a década de 70, quando as dunas frontais foram destruídas para o estacionamento dos
carros (Figura 3). Foram realizadas diversas intervenções para diminuir as consequências dos proces
sos erosivos desde a década de 90.

Figura 3. Processo de artificialização do litoral de Marataízes (ES). 1981 – Ocupação do litoral de

Marataízes (Foto: Memória Marataízes); 1982 – Ocupação e destruição das dunas na praia central
(Foto: Memória Marataízes); 2004 – Construção irregular sobre as dunas (Foto: Jacqueline Albino);
2015 – Construção irregular sobre a berma (Foto: Vanessa Menezes). Fonte: Menezes (2017).

Em 2002, a Prefeitura Municipal de Marataízes promoveu a construção de moles paralelos à
linha da praia e gabiões transversais, para reduzir o avanço do mar e assim, tentar evitar a fuga dos
turistas e a diminuição da arrecadação do município. Porém, somente em 2010, foi realizada a
construção de quebramares intercalados por alimentação artificial de areias, promovendo um avanço
da linha de costa em direção ao mar, de cerca de 80 metros (Figura 4).
Segundo Bird (1996), um dos principais fatores responsáveis pela erosão praial tem sido a
construção de estruturas designadas a proteger e manter praias existentes ou prevenir possível re
cessão de linha de costa. Como elas tendem a interferir no transporte litorâneo de sedimento ao longo
da praia, todas essas estruturas causam frequentemente erosão em suas proximidades (Keller, 1992).
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Figura 4. Estruturas de engenharia rígida na Praia Central.
Fonte: <https://www.guiadoturismobrasil.com/gastronomia/3/ES/marataizes/354>
Destacamse ainda, as alterações hidrodinâmicas por difração das ondas junto às estruturas, o
que aumenta o seu empilhamento junto à costa. Santos (2005) e Albino et al. (2006) já tinham identi
ficado esse setor com alta mobilidade da praia e transposição das ondas sob condições mais energéti
cas. Na Figura 5, temse o recuo da linha de costa e as contenções realizadas a partir da última
intervenção, feita em 2011.

Figura 5. Variação espacial e temporal da linha de costa da Praia da Lagoa Funda. Destruição da

avenida beiramar entre os anos de 2015 e 2016 e recuperação por alimentação artificial de
sedimentos (Vanessa Menezes). Fonte: Relatório Técnico COGEST Nº 0012015 do Instituto
Estadual do Meio Ambiente (IEMA).
Apesar de serem as praias urbanizadas as que chamam a maior atenção da comunidade e dos
gestores, e, ainda que alguns processos erosivos do litoral sejam acelerados ou desencadeados pela ur
banização não adequada, Filgueiras (2017) identificou que nos últimos 50 anos, aproximadamente
30% do município sofreu recuo na linha de costa, seja nos compartimentos de planícies e praias
arenosas, seja na porção caracterizada por falésias sedimentares.
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A tendência de recuo pode ser acelerada em função das alterações recentes no clima de ondas;
e a vulnerabilidade e risco costeiros serão dependentes da resposta da costa à adaptação às novas
condições oceanográficas.

4.2 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS,
SUSCEPTIBILIDADE EROSIVA

HERANÇA

GEOLÓGICA

E

Como foi descrito, os mais destacados processos erosivos do município de Marataízes estão
diretamente ligados ao uso inadequado do espaço da zona costeira. Porém, não se pode ignorar sua
vocação erosiva natural, em função de suas características geológicas, e nem os geoindicadores geo
morfológicos.
Ao longo do Espírito Santo, são encontradas três grandes unidades geológicas costeiras:
a costa dos tabuleiros da Formação Barreiras, a costa recortada por promontórios cristalinos e as
planícies costeiras flúviomarinhas (Albino et al., 2016).
Segundo Bigarella (1975), a Formação Barreiras, que se estende ao longo do litoral, cor
responde ao conjunto de depósitos aluviais, formados por sedimentos terrígenos no momento em que
o NMM se encontrava aproximadamente 130 m abaixo do atual. Os eventos de deposição ocorreram
de 25 a 4 milhões de anos A.P. As últimas transgressões marinhas do Período Quaternário e a ação das
ondas sobre esses depósitos são responsáveis pelas falésias e pelos terraços de abrasão. Os eventos de
subida e descida do nível do mar, associados à ação abrasiva das ondas, recuaram os tabuleiros,
moldaram as falésias e expuseram os terraços de abrasão, conforme observado na Figura 6.

Figura 6. Exposição dos terraços de abrasão em Marataízes (ES). (A) Desenvolvimento da plataforma

de abrasão, associada à ação das ondas, próximo à base da falésia. (B) Falésias em Marataízes:
associadas a praias estreitas no primeiro plano e, ao fundo, vivas e associadas a terraços de abrasão.
Elaboração própria, adaptado de Albino et al. (2016).
O litoral de Marataízes encontrase situado na porção costeira, onde os depósitos quaternários
são pouco desenvolvidos ao sopé das falésias vivas, solapadas pela ação marinha nos depósitos
neógenos da Formação Barreiras (Martin et al., 1996). Os terraços de abrasão estão distribuídos na
antepraia e na plataforma adjacente, proporcionando a fixação de organismos carbonáticos e propor
cionando particularidades morfodinâmicas nas praias associadas (Albino et al., 2016).
Kennedy e Milkins (2015) apresentam um modelo evolutivo de desenvolvimento de praias
sobre os terraços de abrasão, destacando que, ao longo do tempo, o recuo das falésias irá disponibi
lizar os sedimentos para as praias e os terraços de abrasão irão propiciar as condições de deposição.
Contudo, BernabeuTello et al. (2002) e Anfuso et al. (2003) destacam que as praias arenosas associ
adas a terraços de abrasão são estreitas por serem limitadas por falésias e terraços.

188

Condições oceanográficas multiescala e processos costeiros associados: Estudo de caso do Litoral de Marataízes (ES)

Ao longo do Litoral de Marataízes, as praias encontramse associadas a dunas frontais sobre
cordões arenosos estreitos, desenvolvidos nos arqueamentos costeiros limitados pelos promontórios
dos tabuleiros da Formação Barreiras e por falésias mortas ou defronte às falésias vivas (Figura 6). As
praias arenosas representam aproximadamente 49% do litoral de Marataízes e as falésias precedidas
de estreitas praias representam 14%. As falésias vivas representam 9% (Santos, 2005). As plataformas
de abrasão cristalinas e/ou sedimentar representam 23% e barras e desembocaduras fluviais, 5%
(Figura 7).

Figura 7. Classificação das feições ao longo do litoral de Marataízes (ES).
Fonte: Santos (2005).

Considerando a Idade Neógena dos tabuleiros sedimentares que dão origem às falésias da
costa do Espírito Santo e ainda, o sedimento potencialmente disponibilizado ao longo do Período
Quaternário (sobretudo em função das duas últimas transgressões marinhas, i.e., 120 e 4,5 mil anos
A.P), a presença atual de falésias vivas sugere uma costa com déficit de sedimentos, sendo estas um
dos potenciais aportes de sedimento para o sistema praial. Dessa forma, acreditase que os 46% do
litoral, representado por essas feições, já indicaria a susceptibilidade ao recuo e/ou à fragilidade geo
morfológica do litoral ao uso e à ocupação.
Cordões litorâneos estreitos e dunas frontais são verificados associados às praias dissipativas
e intermediárias (49% do litoral de Marataízes). Segundo Albino et al. (2001), além do déficit sedi
mentar regional, constatado pela existência de falésias vivas ao longo do litoral, destacase a baixa
contribuição dos aportes fluviais. O rio Itapemirim exporta principalmente sedimentos finos em sus
pensão para a plataforma adjacente, enquanto que o rio Itabapoana, localizado mais ao sul, deposita
seus sedimentos próximo à foz e desenvolve a planície costeira do rio Itabapoana.
Ainda como outro indicador de susceptibilidade geomorfológica do litoral, destacase
a tipologia das praias. Fernandes (2018) e Maia (2018) classificaram as praias de Marataízes a partir
de monitoramento e confirmaram a tipologia das praias descritas por Santos (2005).
Praias dissipativas, segundo a classificação de Short e Wright (1983), representam o estado
extremo, com maior grau de exposição às ondas e atuante transporte de areias da porção emersa para a
porção submersa do perfil praial, considerado, assim, o estado menos construtivo da praia.
Em relação às praias que são limitadas por plataformas de abrasão, do tipo terraço de baixa
mar (Short e Wright, ibid.), a impermeabilidade das plataformas de abrasão reduz a infiltração de
parte do espraiamento, tornando a praia mais propensa ao empilhamento das ondas e ao transporte
transversal em direção a antepraia, durante eventos de moderada a alta energia (Jackson e Cooper,
2009).
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4.3 MOBILIDADE PRAIANA NA ESCALA DE DÉCADAS, USO E OCUPAÇÃO E
MORFODINÂMICA COSTEIRA
A mobilidade decadal da linha de costa do litoral foi realizada por Filgueiras (2017) através de
fotografias aéreas e imagens de satélite para os anos de 1969, 2008 e 2013, processadas em sistema de
informações geográficas (SIG), com auxílio da extensão DSAS (Digital Shoreline Analysis System ),
disponibilizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (ou US Geological Service, USGS).
Os resultados mostraram que o litoral é predominantemente progradacional, principalmente
associado à planície costeira do rio Itabapoana (Compartimento 1, Figura 7). Contudo, 26% do litoral
do município sofreu recuos na linha de costa para o período estudado, com taxa média de recuo anual
de 0,27 m/ano, e que chegam a ultrapassar 1 m/ano em alguns locais. Os maiores recuos estiveram
relacionados à presença de falésias vivas ou de falésias precedidas por praia (Compartimento 2,
Figuras 7 e 8), ou devido à intensa urbanização e ocupação sobre dunas frontais (Compartimentos 3, 4
e 5), fato que preocupa, devido à potencial vulnerabilidade social e econômica do litoral.
A progradação mapeada pela superposição da linha de costa nesses setores, onde foi utilizado
como referencial o limite da faixa arenosa da praia com a feição imediatamente posterior (dunas,
falésias, estruturas urbanas), é, na verdade, a expansão do sítio urbano sobre as dunas e a faixa da
berma, ou por engordamento artificial da faixa arenosa, como o que ocorreu na praia Central (Com
partimento 3, Figuras 8 e 9).

Figura 8. Distâncias de mobilidade para Marataízes (ES).
Distâncias de mobilidade em metros. À esquerda, taxa total entre os anos de 1969 e
2013; e à direita, taxas entre os anos de 1969 e 2008, e entre os anos de 2008 e 2013;
com destaque para as cinco regiões. Notase que os transectos estão enumerados
no sentido SulNorte. Fonte: Filgueiras (2017).
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Figura 9. Compartimentação geomorfológica
do litoral de Marataízes (ES). Elaboração própria.

O que ainda chama atenção é
a baixa periodicidade da super
posição temporal da linha de costa,
imposta pelo material disponível e
com qualidade compatível para ser
detectada pelo método remoto,
observada pelo presente trabalho e
por vários outros, realizados no
Brasil.
Quando se compara a dis
tribuição das alturas de ondas no
período
19792013
(NOAA
WAVEWATCH III 30-year Hindcast),
ela se mantém constante (Figura 10),
não refletindo a mobilidade da linha
de costa regida pelos fatores geo
morfológicos e urbanos já men
cionados, e nem alguma tendência de
recuo nos segmentos de litoral iden
tificados.
De todo modo, o clima de
ondas mostra um padrão de os
cilação, no qual os sinais da sazonal
idade (anuais) são bem aparentes.
Além disso, é bem identi
ficável, após escrutínio dos dados, a
chegada de frentes frias associadas a
ciclones extratropicais, quando as al
turas de ondas aumentam significati
vamente, em conjunto com aumento
de período de ondas. Nesses casos, as
direções de ondas variam entre sul e
sudeste. Nesse aspecto, o grau de ex
posição das praias à energia de ondas
de tempestades é função da orien
tação da linha de costa.

Por outro lado, Elfrink et al. (2006) afirmaram que, no período de 1999 a 2001, houve um
aumento significativo na altura das ondas na Praia Central e os molhes implantados não foram
suficientemente longos para englobarem todo o perfil praial, o que os tornou inúteis. Além disso,
faltava também sedimentos na praia, para agir como um “amortecedor” natural da linha de costa para
variações do nível do mar. Esses dados motivaram a última intervenção realizada.

Figura 10. Gráfico de altura significativa de ondas. Altura significativa de ondas
no ponto de saída (21,0 S; 40,5 W) da malha da Reanálise NOAA  WW3.
Elaboração própria.
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Em 2018, a distribuição de direção mostrou o predomínio de ondas dos quadrantes leste
(~100°) e sul/sudeste (~120°180°). Verificase também, alturas de ondas acima de 2 metros e perío
dos de marulho (swell) em torno de 16 segundos, responsáveis pelos altos espraiamentos, repetitivos
regimes de colisão e recuo gradativo das dunas frontais (Figura 11).

Figura 11 . Processos erosivos das

dunas frontais sob condições de ocorrências de eventos
e ondas de direção ESE. Ondas medidas com ACDP em 2018 (Messen Ocean ).
Auxílio CAPES N° 88887.145855/201700 e CNPq Universal N° 421657.

Nos locais onde houve a destruição das dunas e a substituição por estruturas urbanizadas, o regime de
colisão pode se agravar, devido ao processo de Regime de Transposição (Overwash Regime) sobre as
estruturas urbanas (Figura 12). Praias dissipativas sem dunas potencializam os
processos de inundação costeira, típicos de litoral com baixo gradiente, que, quando frequentes,
causam a erosão e o recuo da linha de costa. Albino et al. (2006) observaram que, no litoral de
Marataízes, onde as praias arenosas estavam associadas a dunas frontais ainda conservadas, por
ocasião das frentes frias, havia o solapamento e escarpamento da base das dunas e o transporte de
sedimentos para a antepraia (Figura 12). Passado o evento, os sedimentos migravam para a porção
emersa e alimentava o sistema praia dissipativaduna, conforme discutido por Hesp (2002). Aplicando
o modelo de Sallenger et al. (2000), que classifica a resposta do espraiamento máximo com a duna
frontal, as praias de Marataízes estão em “colisão”.

Figura 12 .
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Solapamento e escarpamento da base das dunas em Marataízes (ES). (a) Modelo de
Sallenger (2002), que propõe tipos de regime em função do alcance do espraiamento máximo ao
longo da morfologia da duna frontal. (b) Solapamento e escarpamento da duna frontal do litoral de
Marataízes, indicando o processo de colisão (Collision Regime). Foto: Jacqueline Albino (2006).
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4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROCESSOS EROSIVOS DO LITORAL DE
MARATAÍZES E O DIAGNÓSTICO GEOMORFOLÓGICO
O litoral de Marataízes apresenta susceptibilidade erosiva e/ou inundacional, regida pela pre
sença de falésias vivas e tipologia de praia dissipativa. A urbanização parcial de sua orla desencadeia
os processos erosivos, principalmente no ambiente de praia dissipativa associada a dunas frontais,
que, ao longo de décadas, são camuflados pelas obras de recuperação. A determinação da mobilidade
da linha de costa por método remoto pode, inclusive, reverter o diagnóstico, indicando a progradação
costeira.
Por outro lado, a abordagem morfodinâmica com levantamento de dados em campo mostrou
se adequada, seja para a obtenção de dados para a aplicação das inúmeras ferramentas de diagnóstico
e predição, seja para estar junto ao problema e observar os fenômenos como eles realmente ocorrem.
Seria a abordagem essencialmente remota, fidedigna do processo ocorrente? No caso de Marataízes, a
resposta seria não. O resgate da observação do pesquisador e a sua capacidade de agregar o conheci
mento tradicional da geomorfologia e as diferentes escalas da mobilidade costeira mostrouse funda
mental. Conhecer a tendência geomorfológica de mobilidade do litoral pode ser o passo inicial, assim
como a aplicação expedida do modelo de Bruun (1962), que não abarca os processos atuantes, mas in
clui a resposta morfológica nos processos de variação do NMM.
Um estudo, ainda em andamento, para o litoral de Marataízes utiliza geoindicadores costeiros,
formulados a partir de dados de sensoriamento remoto, e a análise em SIG, para classificar a vulnera
bilidade do litoral do município. Com a aplicação dessa ferramenta, os resultados preliminares se
mostram concordantes com a abordagem geomorfológica e morfodinâmica aqui realizada. O setor
com presença de falésias vivas, falésias mortas e falésias precedidas por estreitas praias, aparece como
sendo o setor mais vulnerável da costa, devido fortemente à sua característica de recuo e à perda
permanente de terreno, quando comparado a trechos do litoral ,compostos por praias que tiveram seus
limites morfodinâmicos respeitados pelo processo de urbanização. Isso permite que a orla possa se
reajustar de forma natural às mudanças meteoceanográficas, e sem que essas mudanças reflitam em
impactos socioeconômicos na costa.
O setor com presença de falésias vivas, falésias mortas e falésias precedidas por estreitas
praias, aparece como sendo o setor mais vulnerável da costa, devido fortemente à sua característica de
recuo e à perda permanente de terreno, quando comparado à trechos do litoral compostos por praias
que tiveram seus limites morfodinâmicos respeitados pelo processo de urbanização. Isto permite que a
orla possa se reajustar de forma natural às mudanças meteoceanográficas, e sem que essas mudanças
reflitam em impactos socioeconômicos na costa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os ambientes costeiros são expostos às alterações oceanográficas nas diferentes escalas, as
quais imprimem formas e motivam adaptações do modelado costeiro. A alta dinâmica das linhas de
costa encontra a barreira física da ocupação urbana, que, em muitos casos, impede a mobilização
natural dos sistemas costeiros, e dispara e/ou intensifica processos erosivos.
A complexidade da rede de eventos que sucedem as variações climáticas dificulta a ideal
previsão dos cenários futuros. O princípio da precaução motiva o desenvolvimento de planos e inicia
tivas de gestão costeira, capazes de auxiliar na tomada de decisão e na mitigação dos riscos. Para
tanto, diversas ferramentas, tanto de diagnóstico, quanto de prognóstico, são frequentemente desen
volvidas e incrementadas. Sensoriamento remoto, modelos computacionais e instrumentação de
campo configuram técnicas e ferramentas adequadas, nesse sentido. A análise do registro geomor
fológico se mantém como importante indicador da variação climática de longo prazo.
A análise do registro geomorfológico se mantém como importante indicador da variação
climática de longo prazo. Estudos sobre os processos de fragilidade e mobilidade da costa em
diferentes escalas, com a aplicação de diversas abordagens e ferramentas auxiliam na tomada de
decisões no caso das alterações do NMM.
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Na gestão costeira, a utilização de análise multicritério, onde as variáveis são sempre
incluídas e/ou adaptadas as particularidades de cada costa, permite considerar ao mesmo tempo
diversas variáveis de diferentes escalas temporais e espaciais no estudo de situações complexas, como
é o caso da determinação da vulnerabilidade costeira. De acordo com Ramieri et al. (2011), as análises
multicritério podem ser aplicada para identificar locais específicos onde os riscos podem ser
relativamente altos.
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