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Parte do campo de dunas para as condições de verão e de inverno em 2006 foi modelada no
sistema SURFER8 e mostraram significativas alterações no volume de sedimentos (Fig. 4, 5, 6
e 7).
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Parte da planície quaternária do rio Paraíba do Sul , região norte do estado do Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

Os processos costeiros instalados na foz do rio Paraíba do
Fig 4 e 5 – modelo 3D do campo de dunas para janeiro  e fevereiro/2006, respectivamente.

Os processos costeiros instalados na 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 dasvento, 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 partirintensidade e freqüência ao longo do tempo para, a partir
daí, compreender o cenário de destruição de casas e a
mudança na paisagem local (RIBEIRO et ali., 2005).

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

O presente trabalho consiste na apresentação dos
resultados obtidos a partir do mapeamento de zona costeira
de risco à erosão e de progradação, por meio dede risco à erosão e de progradação, por meio de
tecnologias digitais de geoprocessamento (GPS e SIG).
Também é objetivo apresentar resultados do mapeamento
3D de parte de campo de dunas, localizado na área de A comparação entre o relevo através do

Fig. 6 – Campo de dunas.

Fig 6 e 7 – Modelo 3D do campo de dunas para julho e  agosto/2006, respectivamente.
3D de parte de campo de dunas, localizado na área de
mais alto risco à erosão em Atafona, como subsídio para
compreender o déficit de sedimento no pontal arenoso e na
praia de Atafona. A ação dos ventos sobre a praia gerou, a

A comparação entre o relevo através do
modelo 3D das dunas nas figuras 4, 5, 6 e 7
denuncia a orientação marcante dos ventos
NE, predominantes nessa zona costeira. Épraia de Atafona. A ação dos ventos sobre a praia gerou, a

partir dos últimos 15 anos, um campo de dunas que hoje
encontra-se instalado numa extensão de,
aproximadamente, 3,5 km.

NE, predominantes nessa zona costeira. É
possível também verificar que no inverno
houve acentuado aumento de volume nessa
parcela das dunas. A área das dunas

Fig. 1 – Planície deltaica do rio Paraíba do Sul com  destaque 
do pontal de Atafona (acima) e de área de risco amb iental 

(abaixo). Imagem CBERS, ano 2004, INPE.

aproximadamente, 3,5 km. parcela das dunas. A área das dunas
também foi ampliada neste período, pela
ação eólica associada à livre pista de
ventos na região, sua freqüência e
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ventos na região, sua freqüência e
intensidade.
Já na figura 8 é possível observar as dunas.
Sua dinâmica têm provocado preocupação

Foram executados levantamentos geodésicos com o sistema GPS de posicionamento (Fig. 2) e
foi criado um banco de dados no ambiente do sistema SPRING4.2. A retratação de parte do
campo de dunas na zona litorânea imediatamente ao sul do pontal de Atafona foi usada como

Sua dinâmica têm provocado preocupação
permanente aos moradores locais, pois
encontra-se em migração para a área
urbana, com soterramento acelerado sobre Fig 8 – Visão geral do campo de dunas em Atafona.

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

teste para os ensaios computacionais.
urbana, com soterramento acelerado sobre
as casas.

Fig 8 – Visão geral do campo de dunas em Atafona.
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A partir da notada diferença de volume de sedimentos nesta parcela do campo de dunas em
2006 é possível afirmar que a deposição desses sedimentos contribui parcialmente para o2006 é possível afirmar que a deposição desses sedimentos contribui parcialmente para o
déficit de sedimento no pontal arenoso. A partir da quantificação e do monitoramento desse
sedimentos, poderão ser definidos parâmetros que contribuam para a desestabilização da praia
diante da ação agressiva das ondas no pontal de Atafona.

Figura 2 – Malha de 
pontos relativa à 
parte do campo de 
dunas mapeado, diante da ação agressiva das ondas no pontal de Atafona.

Fatores que contribuem significativamente para a erosão no pontal de Atafona estão associados
também à vazão reduzida do rio Paraíba do Sul, caracterizando diminuição do aporte
sedimentar na foz. Adicionado a esses fatores há também os sedimentos que têm sido

dunas mapeado, 
sobre fotografia aérea 
histórica do ano de 
2000.

sedimentar na foz. Adicionado a esses fatores há também os sedimentos que têm sido
subtraídos do pontal pela força eólica, proporcionando nos últimos anos o estabelecimento
dessas dunas.
A orientação dos ventos, predominantemente na direção e sentido NE-SW, verificada nosO mapeamento do relevo do campo de dunas foi feito em janeiro, fevereiro, abril, julho e outubro 
últimos anos, tem relação direta com a produção do campo de dunas, onde o sedimento lá
depositado é maduro, fino e lavado pela ação mecânica das ondas na praia.
Estudos derivados indicam que tais fenômenos geográficos devem ser considerados na revisão
do plano diretor municipal, como determinantes para o mapeamento de risco, classificando

O mapeamento do relevo do campo de dunas foi feito em janeiro, fevereiro, abril, julho e outubro 
de 2006 com o propósito de determinar sua configuração espacial para o verão e o inverno do 
corrente ano. No verão com influência de chuvas, onde há menor mobilidade das dunas, e no 
inverno com o ambiente mais seco, onde espera-se, teoricamente, mais movimentação dos 
sedimentos finos, com transporte pela ação dos ventos, sejam migrados por rolamento ou por do plano diretor municipal, como determinantes para o mapeamento de risco, classificando

áreas com o comprometimento da infraestrutura urbana. Há desvalorização imobiliária na frente
erosiva e, para a contabilidade ambiental, deve-se prever como o fenômeno se comportará para
os próximos anos, modificando de forma intensa a paisagem urbana.

sedimentos finos, com transporte pela ação dos ventos, sejam migrados por rolamento ou por 
suspensão aérea.

A estratégia de mapeamento (RIBEIRO,
2005) tem contribuído para geração de os próximos anos, modificando de forma intensa a paisagem urbana.2005) tem contribuído para geração de
mapas temáticos variados, onde a
falésia se tornou alvo de investigação,
principalmente na área urbana de mais
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Figura 3 – Pontal de Atafona.


