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RESUMO – O trabalho consiste na apresentação dos resultados do mapeamento cartográfico digital 
executado desde 2004 envolvendo aspectos do processo erosivo marinho instalado na praia de Atafona, 
município de São João da Barra - RJ, por meio de técnicas de processamento de imagens e de 
levantamentos geodésicos com rastreadores GPS Reliance/Ashtech e GTR-A/TechGeo, de uma 
freqüência, no modo relativo estático e cinemático. Fotografias aéreas históricas foram utilizadas para a 
extração de feições e geração de mapas temáticos. Imagens sensoriais do sistema IKONOS foram 
utilizadas para suporte ao mapeamento que se estende numa zona litorânea de, aproximadamente 4,5 km. 
As feições geográficas dinâmicas que foram alvo de pesquisa foram: linha d’água, escarpa erosiva, 
contorno da laguna de Grussaí e ilha da Convivência, esta localizada próximo à Atafona, no complexo 
deltaico do rio Paraíba do Sul. Mapas temáticos foram produzidos no ambiente do sistema SPRING com 
o propósito de retratação da tendência de variação da linha de costa, como requisito importante para 
revisão do plano diretor municipal, uma vez que já foram destruídas pela erosão marinha 173 casas 
distribuídas em 14 quadras, caracterizando parte da área urbana como de alto risco ambiental. 
 
ABSTRACT - The work consists of the presentation of the results of digital cartographic mapping 
executed since 2004 involving aspects of the sea erosive process installed at the beach of Atafona, 
municipal district of São João of Barra - RJ, through techniques of images processing and geodesic 
research with units GPS Reliance / Ashtech and GTR-A / TechGeo, (L1), in static and cinematic relative 
way. Historical aerial fotographies were used for the extraction of features and production of thematic 
maps. Sensorial images of the system IKONOS were used for support to the mapping that extends in a 
coastal area of, approximately 4,5 km. The dynamic geographical features that were objects of research 
were: water coast line, erosive line, design of Grussaí lagoon and Convivência island, this located close to 
Atafona, in the compound delta of Paraíba do Sul river. Thematic maps were produced by SPRING 
system with the purpose of retraction of the tendency of variation of the coast line, as important 
requirement for revision of the municipal master plan, once 173 houses distributed in 14 blocks were 
already destroyed by the erosion sea, characterizing part of the urban area as of high environmental risk. 
 

 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

A praia de Atafona, localizada na parte meridional 
da foz do rio Paraíba do Sul, vem sofrendo processo 

erosivo (retrogradacional) há, pelo menos, 50 anos. Os 
primeiros registros desse fenômeno foram divulgados 
pelo jornal local de Campos dos Goytacazes “Monitor 
Campista”. Desde janeiro de 2004, o autor principal tem 
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desenvolvido intensa pesquisa aplicada sobre erosão e 
progradação costeiras, tendo como base estudos sobre a 
configuração espacial de feições geomorfológicas através 
da extração de objetos e interpretação de fotografias 
aéreas históricas disponíveis para essa zona litorânea. As 
fotografias utilizadas referem-se às épocas de 1954, 1964, 
1974, 1976 e 2000. Recentemente foram adquiridas 
imagens IKONOS, para o cenário do ano de 2001, onde, 
sobre elas, foram incorporadas linhas indicativas da 
lâmina d’água na praia, escarpa erosiva e desenho de 
contornos de ilhas localizadas na foz do rio Paraíba do 
Sul, margem do próprio rio, e o contorno de parte da 
laguna de Grussaí localizada a, aproximadamente, 8 km 
ao sul da foz. 

O processo costeiro em curso tem relação direta 
com agentes ou forçantes astronômicas, oceanográficas e 
meteorológicas: ventos, ondas e marés, e também 
correntes litorâneas. A resposta do fenômeno se dá 
basicamente sobre as feições costeiras na zona praial, 
alterando as suas configurações espaciais de forma 
imediata, e bem impactante para a população local. 

Esta pesquisa tem sido desenvolvida nos últimos 
anos nesta zona costeira, uma vez que, há necessidade de 
monitoramento da dinâmica do fenômeno erosivo, e com 
a sua observada alta velocidade nas últimas décadas. 
Tornou-se um assunto prioritário no âmbito de revisão do 
plano diretor municipal, principalmente, no que se refere 
à contabilidade das perdas imobiliárias que compõem a 
infra-estrutura urbana e adoção de planejamento de 
estratégias seguras e adequadas de reassentamento da 
população residente de pescadores. A comunidade local 
residente é a mais afetada pelo fenômeno e possui, parte 
dela, a pesca artesanal como atividade econômica mais 
importante. 

A partir desse cenário, caracterizado por uma crise 
ambiental instalada, iniciativas têm sido tomadas no 
sentido de executar mapeamentos que tentem dar conta do 
que houve de fato recentemente com a dinâmica da linha 
de costa, como subsídio para as ações da prefeitura local, 
em especial, a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa 
Civil, e também balizar o IBAMA em que medida a 
erosão é um evento natural, e em que dose tem 
comprometido os ecossistemas costeiros no delta do rio. 

Estabeleceu-se metodologia em 2004 e 2005 tendo 
como base a estratégia imediata de medir a linha d’água e 
escarpa erosiva em levantamentos mensais, no modo 
relativo e cinemático. Foram utilizados rastreadores 
geodésicos GPS Reliance/Ashtech e GTR-A/TechGeo, de 
uma freqüência (L1). Tais levantamentos serviram para 
suporte à demarcação dessas feições e também para o 
estabelecimento de coordenadas precisas de pontos de 
controle para georreferenciamento de imagens sensoriais, 
neste caso no modo estático. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para análise do comportamento do fenômeno 
reuniu-se fotografias aéreas históricas, em escalas 
variadas, e foram criados mosaicos georreferenciados, a 
partir de pontos de controle de campo GPS. Com base na 
resolução espacial de cada conjunto de fotos e os erros 
cometidos neste processo, avaliou-se a qualidade dos 
mosaicos digitais. Em campo, foram executados 
levantamentos geodésicos GPS com rastreadores 
Reliance/Ashtech e GTR-A/TechGeo, com precisão de 
5mm ±5ppm (cinemático) ±0,5ppm (estático). 

Mosaico de imagens IKONOS, com resolução 
espacial de 4 m, gentilmente cedidas pela empresa Space 
Imaging Ltda., foi georreferenciado e armazenado no 
banco de dados do SPRING4.3.. Essas imagens 
originalmente apresentadas em bandas individuais Red, 
Green, Blue e NIR (Near Infra-Red), com resolução 
espacial de 4m, serviram de suporte ao planejamento de 
campo e também para identificação de feições 
geomorfológicas importantes para as interpretações sobre 
a erosão em Atafona. 

Os dados brutos GPS foram pós-processados 
através dos sistemas computacionais estadunidense 
Ashtech Solution e canadense EzSurv (Posprocessor e 
Graphics). Para os levantamentos mais recentes foi feito 
uso contínuo do sistema computacional Util com descarga 
de dados dos rastreadores para “o” computador pessoal. 
Como parâmetros vinculados aos levantamentos de 
campo adotou-se: taxa de armazenamento de 2s, máscara 
de elevação de 10°; e no mínimo 4 satélites GPS para o 
armazenamento de coordenadas nos receptores. 

A validação dos levantamentos GPS foi feita com 
base no índice PDOP e nos desvios-padrão gerados após o 
processamento e ajustamento para cada coordenada 
(latitude, longitude e altitude elipsoidal). Houve rejeição 
de poucos dados, tendo como tolerância (referência) o 
valor 5 para PDOP (relativo à diluição da precisão plani-
altimétrica) e os desvios-padrão (sigmas) para latitude 
(correspondente à coordenada N), longitude 
(correspondente à coordenada E) e altitude elipsoidal 
foram analisados. Houve critério de rejeição para os 
valores das incertezas planimétricas, compreendendo um 
valor menor do que 5% de rejeição para o total de pontos 
levantados, isto é, para as coordenadas de pontos para 
épocas distintas. O número de pontos com coordenadas 
geradas que configura, por exemplo, a linha d’água 
representa, aproximadamente, 3.000 épocas. 

A validação prévia dos levantamentos teve 
também como base os resultados obtidos na plotagem dos 
pontos por meio do sistema SURFER8, compreendendo a 
tarefa de visualização espacial da malha de pontos 
plotadas por meio de suas coordenadas. O sistema 
SURFER8 permitiu visualizar as feições levantadas e 
exportar dados no formato DXF, que possui 
compatibilidade com o sistema SPRING4.3., com 
capacidade de importar arquivos neste formato de 
intercâmbio de dados vetoriais. Foi utilizado então o 
sistema SPRING4.3 para registro e posterior 
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armazenamento de imagens digitais em categorias e 
planos de informação, objetivando a plotagem das linhas 
indicativas das feições medidas no campo, e posterior 
geração dos mapas temáticos (RIBEIRO, 2005). 

A geração dos mapas temáticos, tão importantes 
para as interpretações e análises espaciais, foi feita com o 
sub-sistema SPRINGCarta4.3, tendo como referência para 
o mapeamento, o sistema de coordenadas UTM e o 
sistema geodésico SAD-69.  

A retratação da tendência de variação da linha de 
costa e da mudança, ao longo do tempo, da posição da 
escarpa erosiva (falésia) foi detectada com base nos 
estudos feitos com as fotos históricas, o mosaico 
IKONOS e também com as feições representadas e 
apresentadas nos mapas digitais. 
  
3  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 Os levantamentos GPS possibilitaram a geração de 
arquivos vetoriais de coordenadas dos pontos medidos. 
Foram produzidas coleções de pontos que, após 
validação, permitiram a geração de linhas representativas 
dos itinerários percorridos no campo no modo cinemático. 

 Quanto aos levantamentos estáticos, destinados ao 
estabelecimento de pontos de controle para o 
georreferenciamento das imagens sensoriais, foram 
gerados arquivos de coordenadas, dentro do exigido de 
precisão planimétrica para a escala de 1/8.000. 

 Os resultados produzidos, de interesse imediato, 
são os mapas digitais indicativos da evolução temporal do 
processo erosivo em Atafona, semelhante a uma 
transgressão marinha, sendo que, ocorrendo em um curto 
intervalo de tempo (últimos 50 anos). Foi também 
possível mapear a progradação em Grussaí, praia 
localizada mais ao sul de Atafona, onde ocorre o 
fenômeno inverso - regressão marinha - também 
observado e medido nos últimos 50 anos. A variação da 
linha de costa foi percebida nesta pesquisa e aqui é, 
graficamente, apresentada na forma de mapas digitais. 

 As interpretações sobre a evolução dos fenômenos 
de erosão e de progradação nesta zona costeira de estudo 
puderam ser feitas com base nos seguintes mapas digitais 
gerados (RIBEIRO, 2005). 
 

 
Figura 1 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-1964). 
 

Ribeiro, G. P.; Silva, A. E.; Pinheiro, T. C.; Rocha, T. S. 
 



II   Simpósio Brasileiro de Geomática                                                                     Presidente Prudente - SP, 24-27 de julho de 2007
V   Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas 

 

 
Figura 2 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-1974). 
 

 
Figura 3 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-1976). 
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Figura 4 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-2000). 
 

 
Figura 5 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-2004). 
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Figura 6 – Erosão e progradação na zona litorânea 
estudada – Atafona e Grussaí (1954-2005). 
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 Os Quadros a seguir apresentam, de forma 
analítica, as áreas erodidas e progradadas, expressas em 
metros quadrados, medidas a partir da área interna dos 
polígonos (destacados respectivamente em vermelho e em 
verde nas figuras anteriores) vetorizados no sistema 
SPRING4.3..  
 

Épocas Áreas Erodidas (m2) 
1954-1964 13.978 
1954-1974 73.157 
1954-1976 243.577 
1954-2000 919.082 
1954-2004 562.910 
1954-2005 584.462 

Ribeiro, G. P.; Silva, A. E.; Pinheiro, T. C.; Rocha, T. S. 
 

Quadro 1 – Áreas erodidas para as épocas estudadas. 
 

Épocas Áreas Progradadas (m2) 
1954-1964 546.549 
1954-1974 1.456.685 
1954-1976 689.672 
1954-2000 1.725.906 
1954-2004 1.110.602 
1954-2005 1.053.747 

Quadro 2 – Áreas progradadas para as épocas estudadas. 
 Os casos específicos de áreas relativas às épocas 
de 2004 e 2005 (as linhas apresentadas nos mapas), foram 
extraídas com base na linha d’água extraída da foto de 
1954 e as respectivas linhas d’água medidas com GPS no 
campo, em janeiro de 2004 e em fevereiro de 2005. Os 
demais casos expostos nos Quadros e Figuras anteriores 
referem-se à extração de linhas a partir das fotos 
históricas devidamente georreferenciadas. 
 Os estudos apontaram a necessidade de contínuo 
monitoramento do desenho da linha de costa, no sentido 
de possibilitar fazer uma previsão de seu comportamento 
para os próximos anos. 

 A velocidade média de erosão no trecho entre o 
pontal arenoso e o ponto de inflexão onde se inicia a 
progradação é de, aproximadamente, 3 m/ano. Essa taxa 
representa uma preocupação para os proprietários de 
casas que hoje estão localizados na frente erosiva. Se as 
condições ambientais se mantiverem as mesmas desde 
1954, o que pode não ocorrer, ainda haverá área subtraída 
pela ação agressiva do mar, onde nos próximos 10 anos, 
por dedução simples, poderão ser erodidos o equivalente a 
30 m de área urbana. Há ainda um agravante: hoje na área 
de maior risco ambiental estão localizadas duas caixas 
d’água, que fazem parte do sistema institucional de 
abastecimento doméstico de água tratada, retirada de um 
poço próximo a uma das margens do rio Paraíba do Sul. 

 A Figura 7, a seguir, indica com base em mosaico 
de fotografias aéreas do ano de 2000, a evolução da linha 
de costa na área do pontal de Atafona, para as épocas 
estudadas. 

 
Figura 7 – Dinâmica recente do pontal de Atafona. 
 

A Figura 8, a seguir, apresenta a partir de dados 
cadastrais na Secretaria de Obras do município, a 
subtração de área no pontal provocada pela erosão, tendo 
como base um mosaico de fotografias aéreas para o ano 
de 2000 e o cadastro urbano foi graficamente gerado com 
dados de 1990. 
 

 
 
Figura 8 – Área de alto risco ambiental em Atafona. 
  
4  CONCLUSÕES 
 

Foi possível, por meio do mapeamento digital, ter 
o conhecimento da tendência de variação da linha de 
costa, observando e registrando, com controle e 
segurança, a sua configuração espacial ao longo das 
últimas décadas.  
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Esteve ocorrendo em Atafona eventos erosivos nas 
últimas décadas, mas houve também episódios de 
progradação da linha de costa (engordamento de praia) 
neste período. Em 1974, por exemplo, houve um 
acréscimo expressivo do pontal arenoso por acúmulo de 
sedimentos provenientes do rio Paraíba do Sul que 
estimulou, naquela ocasião, a construção de casas, bares, 
restaurantes em palafitas, inclusive dentro da área do 
remanescente do manguezal, denominado Piri-Piri, já 
erodida pela ação marinha, e na Vila do Sapo, que ainda 
hoje existe em parte. Em seguida, nos anos de 1976 e 
2000, foi identificada uma erosão muito veloz que 
provocou a destruição de parte expressiva do pontal 
arenoso e de área urbana, surpreendendo bastante a 
população local residente e de turistas. Até 1999, 183 
casas foram destruídas. Essa perda de construções, 
distribuídas em 14 quadras, já foi objeto de pesquisa 
(AZEVEDO, 2004). 

Podem ser encontradas informações atualizadas 
sobre o projeto de extensão, que foi criado em 2004 como 
desdobramento do projeto de pesquisa, denominado 
ATAFONA, RJ: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
EROSÃO COSTEIRA no website www.uff.br/atafona, 
mantido pelo Instituto de Geociências da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Diante da repercussão das 
atividades de pesquisa, desenvolvidas junto à comunidade 
local, e do compromisso assumido pelos autores com os 
diretamente afetados pelo fenômeno, foi rodado e está 
sendo atualmente editado um documentário ficcional 
sobre aspectos da erosão, suas impressões junto à 
sociedade organizada (colônia de pescadores, associação 
de moradores, residentes da ilha da Convivência, etc...) e 
seus impactos mais marcantes na rotina da população 
local. Há informações disponíveis sobre esse produto 
midiático no seguinte website: www.uff.br/pin, com o 
apoio do Departamento de Estudos Culturais e Mídia do 
Instituto de Arte e de Comunicação Social da UFF. 

As causas da erosão em Atafona estão sendo 
investigadas ainda, mas têm certamente relação com o 
comportamento de ventos, ondas, marés e correntes 
litorâneas. Há indícios do fenômeno El Niño provocar 
alterações expressivas no equador meteorológico, 
alterando o comportamento das circulações atmosférica e 
oceânica no Oceano Atlântico afetando a zona costeira 
brasileira. Pesquisas estão sendo desenvolvidas no sentido 
de conectar também o fenômeno de elevação do nível do 
mar à erosão, mas como as mudanças climáticas globais 
ainda não estão completamente explicadas, ainda serão 
necessários investimentos institucionais em pesquisas 
aplicadas concentrados nessas questões. 

Em São João da Barra (RJ) houve um avanço em 
2007: a aquisição e a instalação pela Defesa Civil 
municipal de uma estação meteorológica, credenciada 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que 
permitirá, em curto tempo, iniciar o registro de dados 
físico-ambientais. Freqüência, velocidade e direção dos 
ventos, por exemplo, são dados imprescindíveis para o 
monitoramento dos processos costeiros e explicar 

cientificamente o comportamento do clima de ondas na 
área do delta do rio Paraíba do Sul. O delta é considerado, 
por grande parte dos especialistas em oceanografia física, 
dominado por ondas.  

Os autores tendem a enfatizar neste trabalho que a 
erosão tem causas naturais, mas há também causas 
antropogênicas. Um exemplo típico é a ocorrência de 
barramentos ao longo do rio Paraíba do Sul que geram 
retenção de material, provocando a diminuição 
significativa da vazão líqüida e sólida (caracterizada por 
sedimentos), retraindo a força do molhe hidráulico do rio 
na sua foz. O ciclo hidrológico do rio é regulado pelo 
homem, também pela existência de canais de irrigação, 
principalmente na zona agrícola de cana-de-açúcar no 
norte-fluminense. Esses são outros assuntos relevantes 
para pesquisas mais aprofundadas, onde dados 
pluviométricos tornam-se importantes para conhecer, nos 
últimos anos, como a vazão e o nível d’água do rio em 
seu baixo curso se comportou. 

O estudo sobre marés astronômicas (luni-solar) e 
meteorológicas (provocadas por frentes frias e 
tempestades no Atlântico) representa outra frente de 
trabalho também importante, onde no delta poderá ser 
possível associar as marés com a possível amplificação de 
processos dinâmicos destrutivos na área dos manguezais e 
praias adjacentes. 

Esta pesquisa gerou efetivamente algumas novas 
frentes de trabalho que estão em desenvolvimento a partir 
de 2006, sob a orientação do primeiro autor, com a efetiva 
participação de aplicados alunos do curso de graduação de 
Engenharia Cartográfica e de mestrado em Geomática da 
UERJ, além de alunos também bem qualificados do curso 
de graduação em Geografia da UFF: 

• Mapeamento da erosão costeira na praia do Açu: 
em função da observada destruição de parte da 
av. Atlântica no inverno de 2006, diante da 
ocorrência de agressivas ressacas provocadas por 
frentes frias; 

• Mapeamento da dinâmica do complexo deltaico 
do rio Paraíba do Sul: retratação da erosão e 
progradação nas ilhas fluviais localizadas na foz 
do rio e também em suas margens; 

• Mapeamento da dinâmica do campo de dunas 
estabelecido em Atafona como indicativo forte 
do déficit de sedimento no pontal arenoso 
(PEREIRA, 2007) (PEREIRA et al., 2006) 
(RIBEIRO, 2007); 

• Cadastramento de casas localizadas na frente 
erosiva e na área de risco ambiental (OLIVEIRA 
et al., 2006) (RIBEIRO et al., 2005); 

• Análise do uso do solo e da cobertura vegetal, 
como requisito prioritário para revisão do plano 
diretor municipal elaborado em outubro de 2006: 
trata-se de um município caracterizado por 
ambiente de restinga, historicamente marcado 
por intervenções humanas muito modificadoras 
de seu cenário e paisagem. Outro fator relevante 

http://www.uff.br/atafona
http://www.uff.br/pin
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em estudo é a implantação de grandes obras de 
engenharia, em vias de instalação na área da 
restinga (mineroduto e complexo portuário off 
shore do Açu) (MMX, 2006a) (MMX, 2006b); e 

• Mapeamento digital de duas unidades de 
conservação e de um sítio paleontológico que 
estão em fase de criação: o IBAMA está criando 
a Reserva Extrativista dos Manguezais do Delta 
do Rio Paraíba do Sul e uma Área de 
Preservação Permanente (APP) do Complexo 
Lagunar de Grussaí, Iquipari, Açu e Salgado. 
Todas essas lagunas estão localizadas no 
município de São João da Barra (RJ); o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) recebeu de uma ONG local, 
denominada COCIDAMA, proposta de criação 
do “Sítio Palentológico da Lagoa do Salgado” 
(onde há ocorrência de algas em estado de vida e 
também fósseis denominadas estromatólitos, 
estudadas por biólogos de vários países, com rara 
ocorrência ainda no nosso planeta). 
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