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RESUMO 

 
Serão apresentados e discutidos resultados obtidos pelo mapeamento digital executado por meio de levantamentos 
geodésicos com uso do sistema GPS e mosaico fotográfico de imagens IKONOS (ano 2001), tendo como objetivo o 
cadastramento de casas localizadas na praia de Atafona, São João da Barra (RJ), norte-fluminense, precisamente na 
zona litorânea de alto risco ambiental, principalmente pelo efeito destrutivo da erosão marinha em curso e observada 
desde a década de 50, no ambiente do complexo deltaico do rio Paraíba do Sul. O mapeamento envolveu levantamentos 
cadastrais de, aproximadamente, 300 casas localizadas na praia de Atafona e também na zona adjacente à frente erosiva. 
Foi utilizado o sistema GPS para posicionamento espacial das casas. Também foram feitos registros fotográficos 
panorâmicos das construções, com o propósito de cadastro da fachada do conjunto arquitetônico, representando parte da 
infra-estrutura urbana comprometida com o ataque agressivo das ondas, e também aquele conjunto imobiliário que 
poderá, no futuro próximo, ser atingido pela erosão marinha. Há, nesta zona costeira, a ocorrência de influência ibérica, 
predominantemente portuguesa, nas construções representadas pelas casas de veraneio. A ameaça da erosão marinha 
aflige bastante a população local que hoje possui suas casas na área de risco mais imediato. O efeito das marés 
astronômicas e meteorológicas contribui para amplificar a ação destrutiva das ondas, principalmente na ocasião dos dois 
equinócios anuais, que, por sua vez, tem o seu comportamento diretamente associado aos ventos NE→SW. Diante da 
produção dos mapas temáticos, no ambiente dos Sistemas de Informação Geográfica SPRING4.3 e ARCGIS9, foi 
possível estabelecer metas para o zoneamento do território de São João da Barra, como parte integrante do processo de 
revisão do plano diretor municipal. Aspectos, até então desconsiderados para a estratégia de planejamento urbano para 
os próximos anos, são sinalizados, inclusive a necessidade de executar a contabilidade da infra-estrutura urbana já 
comprometida e, por outro lado, melhor orientar ações do Estado no tratamento de problemas causados pela 
desordenada ocupação humana, marcada também pelo confinamento e soterramento dos manguezais na parte 
meridional da foz do rio Paraíba do Sul. 
 

ABSTRACT 
 

They will be presented and argued resulted gotten for the digital mapping executed by means of geodesic surveys with 
use of system GPS and photographic mosaic of images IKONOS (year 2001), having as objective the cadastre of houses 
located in the beach of Atafona, São João da Barra (RJ), north-inhabitant of the state of Rio de Janeiro, necessarily in 
the littoral zone of high ambient risk, mainly for the destructive effect of the sea in course and observed erosion since 
the decade of 50, in the environment of the deltaico complex of Paraíba do Sul river. The mapping involved surveys 
also registers in cadastre of, approximately, 300 houses located in the beach of Atafona and in the adjacent zone to the 
erosive front. GPS system for space positioning of the houses was used. Also panoramic photographic registers of the 
constructions had been made, with the intention of register in cadastre of the front of the joint architectural, representing 
part of the compromised urban infrastructure with the aggressive attack of the waves, and also that real estate set that 
will be able, in the next future, to be reached by the sea erosion. It has, in this coastal zone, the occurrence of Iberian 
influence, predominantly Portuguese, in the constructions represented for the summering houses. The threat of the sea 
erosion sufficiently afflicts the local population that today possesss its houses in the area of more immediate risk. The 
effect of the astronomical and meteorological tides contributes to amplify the destructive action of the waves, mainly in 



the occasion of the two annual equinoxes, that, in turn, has its behavior directly associated to winds NE→SW. Ahead of 
the production of the thematic maps, in the environment of the Geographic Information System SPRING4.3 and 
ARCGIS9, it was possible to establish goals for the zoning of the territory of São João da Barra, as integrant part of the 
process of revision of the municipal managing plan. Aspects, until then disrespected for the strategy of urban planning 
for the next years, are signaled, also the necessity to execute the accounting of the urban infrastructure already 
compromised e, on the other hand, more good to guide action of the State in the treatment of problems caused for the 
disordered occupation human being, also marked for the confinement and burial of the mangrove in the southern part of 
the estuary of Paraíba do Sul river. 
 
 
 
1  INTRODUÇÃO
 

Os processos costeiros instalados na parte 
meridional da foz do rio Paraíba do Sul estão 
associados à progradação e à retrogradação da linha de 
costa, possuindo como agentes naturais a ação do 
vento, o clima de ondas, os movimentos periódicos das 
marés e a interferência fluvial. 

 
Estudar tais agentes e seus efeitos sobre a 

zona costeira requer entender sua intensidade e 
freqüência ao longo do tempo para, a partir daí, 
compreender o que provocou o atual cenário de 
destruição de casas e a mudança na paisagem local 
(RIBEIRO et al., 2005). 
 
2  OBJETIVOS
 

O presente trabalho consiste na apresentação 
dos resultados obtidos a partir do mapeamento 
cadastral de 357 casas localizadas na frente erosiva em 
Atafona, São João da Barra (RJ), por meio de 
tecnologias digitais de geoprocessamento (GPS e SIG), 
a fim de resgatar parte do patrimônio imobiliário em 
área de risco e acompanhar a evolução da erosão sobre 
essa infra-estrutura urbana. 
 
3  MATERIAIS E MÉTODOS

 

Para a execução do levantamento dos dados 
foram utilizados o sistema de navegação autônoma 
GPS (RIBEIRO, 2005) com o propósito de 
georreferenciar as casas e posteriormente incluir sua 
posição no ambiente do Sistema de Informação 
Geográfica ARCGIS9 e SPRING4.3.3. 

 
Nos levantamentos de campo com GPS os 

autores tiveram a colaboração efetiva da equipe do 
projeto de pesquisa executado em 2004 e 2005 (Projeto 
“Atafona, RJ: avaliação do processo de erosão 
marinha”, CNPq). 

 
A utilização do sistema GPS se deu por meio 

da marcação de pontos referentes às casas localizadas 
no principal trecho que representa zona de risco à 
erosão costeira. Já foi contabilizado o prejuízo 
patrimonial em 2004: foram destruídas 183 construções 
distribuídas em 14 quadras desde a década de 50 
(AZEVEDO, 2004) em Atafona.  
 

O sistema ARCGIS9 foi o ambiente escolhido 
para geração de mapa de localização dos pontos GPS 
das casas. A plotagem foi executa fazendo uso de 
mosaico de fotografias aéreas georreferenciadas, na 
escala 1/8.000, como plano de fundo (figura 1). 

 
Para cada casa cadastrada foi tirada uma foto 

para que fosse possível identificá-la ao consultar a 
tabela de atributos a ela associada no sistema.

 
 



 
 

Fig. 1: Localização de casas na frente erosiva no ambiente do ARCGIS 9. 
 
 

4  RESULTADOS E ALGUMAS DISCUSSÕES 
 

Diante da evolução do processo erosivo 
marinho na zona urbana de Atafona nos últimos 50 
anos, a comunidade local tem se adaptado a conviver 
com esse fenômeno. Efeitos sobre a especulação 
imobiliária são diretos. 

 
Em 2006 a prefeitura municipal estava 

elaborando e revendo o seu Plano Diretor 
contemplando aspectos de zoneamento do território, 
tendo como base uso do solo e cobertura vegetal e o 
mapeamento de risco ambiental. 

 

Duas unidades de conservação estão sendo 
propostas pelo IBAMA para criação, sendo uma delas 
a “Área de Proteção Ambiental do Complexo Lagunar 
de Grussaí, Iquipari, Açu e Salgado”. O patrimônio 
arquitetônico contido nessa APA está sendo, ainda 
hoje, perdido pela ação agressiva das ondas. 

 
Parte da história da ocupação em Atafona, 

com observada influência portuguesa, está em vias de 
continuar a se perder. Registros fotográficos 
georreferenciados contribuirão para permitir a 
preservação parcial dessa história. 
 

 

 
 

Fig. 2 e 3: Fotografias tiradas mostrando o momento dos levantamentos de campo nas casas mapeadas. 
 
 
 



 
 

Fig. 4: Ambiente do ARCGIS9 com destaque para a tabela de atributos associada a cada casa georreferenciada e uma 
foto associada. 

 
5  CONCLUSÃO
 
 O mapeamento das casas na frente erosiva 
possibilitou a criação de um banco de dados contendo 
informações relacionadas à localização desses imóveis 
na zona de risco com o intuito de possibilitar consultas 
geográficas. 
 
 O registro hoje permitirá no futuro a 
realização de estudos pautados no conjunto 
arquitetônico lá concebido e seu uso.  
 
 O turismo local poderá também fazer uso 
desse banco de dados no sentido de contar a história da 
ocupação em Atafona. Os beneficiados imediatos desse 
projeto são a comunidade local (residente e turística) e 
o Estado representado pela prefeitura local. 
 
 O uso de tecnologias de geoprocessamento 
tem permitido avançar na geração de informações 
relevantes para o planejamento do espaço urbano. 
Investimentos no mapeamento da área de risco 
sinalizam também esforços no monitoramento das 
condições ambientais sobre as quais as paisagens têm 
sido modificadas. 
 

 É imperativo conhecer velocidade e direção 
do vento, clima de ondas e comportamento das marés, 
como primeiro conjunto de condicionantes ambientais 
que representam forçantes importantes na análise dos 
processos costeiros em curso nessa zona urbana. 
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