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RESUMO 

 

A ocupação do homem e a utilização dos recursos naturais no território alteram o ambiente e 

precisam ser estudadas, realizando prognósticos e análises multitemporais para assegurar a 

coexistência da natureza e sociedade. Em consequência do aumento do nível médio do mar estimado 

até 2100 e das alterações naturais e antrópicas observadas em áreas costeiras, este estudo visa a 

determinação da vulnerabilidade física da região de São Miguel do Gostoso e Pedra Grande antes e após a 

instalação de um parque eólico. Calculou-se os Índices de Vulnerabilidade Natural Médio (IVNM) e 

Ponderado (IVNP) e Ambiental Médio (IVAM) e Ponderado (IVAP) através de análises utilizando os 

mapas temáticos das variáveis geomorfologia, geologia, pedologia, vegetação e uso e ocupação para os 

anos de 2009 e 2019, tendo sua dimensionalidade e subjetividade determinadas pela execução do Processo 

Analítico Hierárquico (PAH) e pela Análise de Componentes Principais (ACP). O Índice de 

Vulnerabilidade Costeira (IVC) foi definido por meio de duas metodologias para os três cenários de 

aumento do nível do mar estabelecidos pelo IPCC: uma contendo seis variáveis físicas e hidrodinâmicas 

(geomorfologia, declividade, taxa de variação da linha de costa, altura significativa da onda, amplitude de 

maré e variação do nível médio do mar), e outra incluindo, além destas, mais três variáveis de ação antrópica 

(prognóstico da variação da linha de costa, atividade ou uso atual da linha de costa e infraestrutura urbana 

costeira). Os índices de vulnerabilidade natural e ambiental apresentaram proporções de vulnerabilidade 

baixa, média e alta, somando mais de 90% em todos os cenários, destacando-se o IVAP como o mais 

otimista e o IVNM o mais pessimista. Os resultados da vulnerabilidade costeira mostraram predomínio das 

vulnerabilidades média e alta por toda a linha de costa. A adição das variáveis de ação antrópica reduziu a 

influência da variação do nível médio do mar neste índice, apresentando proporções inferiores nos graus de 

vulnerabilidade mais altos. 

 

Palavras-chave: Análise Multitemporal; Índice de Vulnerabilidade Ambiental; Índice de 

Vulnerabilidade Natural; Linha de Costa;  
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ABSTRACT 

 

The occupation of man and the use of natural resources in the territory modify the environment 

and need to be studied, carrying out multitemporal prognosis and analyzes to ensure the 

coexistence of nature and society. As a result of the increase in mean sea level, estimated until 

2100 and the natural and anthropogenic changes observed in coastal areas, this study consists 

to determining the physical vulnerability of the region of São Miguel do Gostoso and Pedra 

Grande before and after a wind farm installation.  The Average Natural (ANVI), Weighted 

Natural (WNVI), Average Environmental (AEVI) and Weighted Environmental (WEVI) 

Vulnerability Indexes were calculated through analyzes using thematic maps of the variables 

geomorphology, geology, soils, vegetation and land use and occupation, with their 

dimensionality and subjectivity determined by the execution of the Hierarchical Analytical 

Process (HAP) and Principal Component Analysis (PCA). The Coastal Vulnerability Index 

(CVI) was defined using two methodologies for the three scenarios of sea level rise established 

by the IPCC: the first one owns six physical or hydrodynamic variables (geomorphology, slope, 

coastline variation rate, significant wave height, tidal range and mean sea level rise), and the 

second embracing, beyond these, three more variables of anthropic action (prognosis of 

coastline variation, activity or current use of the coastline and coastal urban infrastructure). The 

natural and environmental vulnerability indexes showed proportions of low, medium and high 

vulnerability, adding up to more than 90% in all scenarios, with the WEVI being the most 

optimistic and the ANVI the most pessimistic. The coastal vulnerability results presented 

predominance of medium and high vulnerabilities along the entire coastline. The addition of the 

anthropogenic variables reduced the influence of mean sea level rise in this index, showing 

lower proportions in the highest degrees of vulnerability. 

 

Keywords: Multitemporal analysis; Environmental Vulnerability Index; Natural Vulnerability 

Index; Coast line; 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os processos de erosão são fenômenos frequentes que transformam o solo e podem 

mudar a dinâmica e o arranjo dos sedimentos nos locais. As zonas costeiras são as regiões mais 

afetadas por esses processos, já que sofrem influência direta da ação dos oceanos, do 

intemperismo e da intervenção humana. Dessa forma, o estudo destas mudanças nas áreas 

litorâneas se torna primordial para minimizar os impactos causados, auxiliando órgãos 

protetores e gestores na tomada de decisões. 

 Nos últimos anos, a maior variabilidade climática e as mudanças ambientais globais 

tornaram a erosão costeira mais comum e intensa, principalmente em locais afetados por 

grandes tempestades devido ao aumento temporário do nível médio do mar (NMM) (Martínez 

et al, 2018). Além dos fatores climáticos e naturais, as alterações e construções em áreas 

próximas às zonas costeiras interferem no balanço sedimentar da região, deixando-a mais 

vulnerável e fazendo com que a linha de costa avance para as áreas habitadas (Menezes et al, 

2018). 

 Apesar das incertezas referentes ao aumento do NMM no século XXI, indica-se que 

essa elevação é estimulada pela perda da massa das geleiras, pelo aquecimento das águas do 

oceano e pelo movimento e/ou ajustamento das placas tectônicas e do geoide terrestre, e que 

por sua vez motiva a ocorrência de inundações em áreas mais baixas, ameaçando o ecossistema, 

a população, a atividade econômica e a infraestrutura da região. Dessa forma, julga-se 

necessário que a comunidade gestora seja informada por projeções confiáveis sobre as 

alterações da linha de costa em escalas temporais (Kopp et al, 2015). 

 De acordo com medidores de marés e observações de altimetria instalados sob as zonas 

costeiras em todo o mundo, o NMM está crescendo em uma taxa média de 3,6 mm por ano em 

medições realizadas de 2006 a 2015, mais que o dobro da taxa mensurada no período de 1901 

a 1990, no valor de 1,4 mm por ano. Logo, este nível pode aumentar cerca de 0,43 m no cenário 

otimista e cerca de 0,84 m no cenário pessimista até 2100. Tais números podem variar de acordo 

com a região, mas de forma geral apresentam esta tendência. (IPCC, 2019). 

 Cerca de dois terços da população mundial vive a menos de 50 km do mar, ou seja, mais 

de 4 bilhões de pessoas disputam este território exercendo as mais diversas atividades que 

geram alterações na dinâmica da área. Com o aumento do NMM, grande parte da população 
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será afetada, o que tem motivado a comunidade internacional a buscar meios para prevenir e 

mitigar os futuros impactos (Mestanza-Ramón et al, 2019).   

O território brasileiro não difere muito destas estatísticas. Aproximadamente 30% da 

população brasileira, correspondendo a mais de 50 milhões de habitantes, vivem na zona 

costeira, que abrange 17 estados e quase 460 municípios. O Brasil é o sétimo país com maior 

quantidade e proporção de área de baixa altitude na costa litorânea e o único país da América 

Latina que lista entre os dez países mais afetados por desastres relacionados às mudanças 

climáticas (Barra et al, 2020). 

Por apresentar uma área litorânea extensa e com uma variabilidade geomorfológica 

muito vasta, o Rio Grande do Norte concentra em sua costa uma grande importância econômica, 

oriunda de atividades como a exploração do petróleo e do gás natural, a salinicultura, a 

carcinicultura e a fruticultura, principalmente sob o litoral setentrional (Nobre, 2019). O litoral 

do estado potiguar se destaca também na produção de energia eólica, por apresentar regiões 

geográficas com ventos médios anuais intensos, propícias para a instalação de parques para sua 

geração, o que o faz ser o maior produtor deste insumo do Brasil (Rodrigues et al, 2017). 

O surgimento e relevância desta atividade econômica para a localidade só se manifestou 

após a discussão do Protocolo de Kioto em 1997, pois o mundo observou a necessidade da 

mudança de sua matriz elétrica, a fim de tornar o planeta menos dependente de produtos fósseis, 

principalmente do petróleo, gerando, consequentemente, menos impactos negativos ao meio 

ambiente. O Brasil, então, conciliou a sua necessidade de amplificar a oferta de energia com as 

questões ambientais e passou a investir em energias renováveis (Hofstaetter, 2016), como na 

implantação de hidrelétricas, em rios de grandes vazões, e de usinas eólicas, como as do Rio 

Grande do Norte. 

A implementação de parques eólicos causa modificações na dinâmica ambiental e social 

das áreas em que foram instalados, principalmente em regiões já susceptíveis a alterações, como 

as zonas costeiras. Dentre as preocupações acerca do impacto causado pelos aerogeradores se 

encontram a poluição visual da paisagem, problemas relacionados ao uso e ocupação do solo, 

saúde da comunidade que reside em regiões circunvizinhas e a preservação da fauna e da flora 

marítima e terrestre local (Harvey e Dew, 2016). 

Apesar de ser considerada uma alternativa não poluente, menos impactante ao meio 

ambiente e desprovida de custos com matéria-prima, a produção de energia eólica em feições 

naturais ambientalmente sensíveis apresenta aspectos negativos relacionados aos meios biótico, 
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físico e socioeconômico. No contexto físico, a utilização de equipamentos para implantação e 

manutenção dos aerogeradores emite vibrações no terreno e gera a movimentação de 

sedimentos, o que intensifica o surgimento de episódios de erosão e assoreamento, 

especialmente em campos de dunas pré-condicionados. As atividades de terraplanagem 

realizadas para criação de vias de acesso aos aerogeradores podem alterar também os níveis dos 

lençóis freáticos, interferindo no controle de erosão e na dinâmica hidrostática, na 

disponibilidade de água doce e na destruição de habitats da localidade, além da possível 

contaminação e aumento da salinização destes aquíferos (Moura-Fé e Pinheiro, 2013). 

Quanto ao meio biótico, a supressão da vegetação e a fragmentação da fauna e da flora 

local são circunstâncias da instalação dos parques eólicos, que causam a extinção de espécies e 

de ecossistemas específicos. Além disso, as turbinas dificultam a migração natural das aves, 

que muitas vezes colidem com as hélices existentes e aumentam a mortalidade destes 

indivíduos. A população de morcegos também experencia pontos negativos, já que a queda da 

pressão atmosférica causada pela rotação dos aerogeradores suscita na expansão repentina dos 

pulmões destes animais, resultando em hemorragia interna do órgão (Barbosa Filho e Azevedo, 

2013).  

Os impactos negativos da vertente socioeconômica se dão na alteração da paisagem por 

inserção de elementos artificiais, que geram um desconforto na população ocasionado pela 

substituição ou alteração da vegetação e da topologia local por grandes equipamentos. Estas 

mudanças interferem consequentemente no turismo local, diminuindo a procura por estas áreas 

e prejudicando economicamente a região. Em alguns locais, o acesso a faixa litorânea se torna 

até inacessível devido aos materiais inseridos aos arredores das turbinas que objetivam a 

proteção contra a erosão marinha (Loureiro et al, 2015). 

Além dos impactos ocasionados pela instalação dos aerogeradores, as áreas no Brasil 

com maior potencial de geração de energia eólica, ou seja, com maiores velocidades médias 

anuais de vento são protegidas pelo Código Florestal de Lei N° 12651/2012 ou pela resolução 

do CONAMA de n°303/2002: as chamadas Áreas de Proteção Permanente (APP). Segundo o 

Atlas de Potencial Eólico Brasileiro (Amarante et al., 2001) as regiões costeiras, os topos de 

montanhas e morros e as áreas de matas e campos possuem as maiores incidências de vento do 

país, sendo as duas primeiras constituintes das APPs. 

As APPs são áreas preservadas ou em recuperação que visam a manutenção ou 

conservação de ecossistemas e de recursos naturais. Elas estão localizadas próximas à corpos 
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d’água, em encostas íngremes e em relevos de grandes altitudes para minimizar os processos 

erosivos e o solapamento de suas margens causados por ação antrópica ou natural (Vieira, 

2019). O Código Florestal de Lei N° 12651/2012 e a resolução n°303/2002 do CONAMA 

determinam que as restingas, os manguezais e a faixa de área de 100 m em projeção horizontal 

da linha ruptura de tabuleiros ou chapadas tenham sua preservação protegida. As dunas, por sua 

vez, são apresentadas como APPs apenas na regulamentação do CONAMA, gerando 

divergências jurídicas em decisões envolvendo os licenciamentos ambientais. 

A implementação de empreendimentos de grandes proporções, como os aerogeradores, 

modifica a dinâmica de ambientes já sensíveis, ocasionando prejuízos biológicos e físicos a 

estes locais. Por muitos anos, as políticas públicas para proteção e fiscalização destas áreas 

eram escassas, o que fizeram com que APPs e regiões de preservação ambiental fossem 

ocupadas, principalmente pela indústria energética, ao alegarem retorno para toda a 

comunidade. No AR-6, relatório de mudanças climáticas do IPCC de 2021, a existência ou 

ausência destas políticas públicas são levadas em consideração, demonstrando a influência da 

gestão pública nas alterações ambientais globais. 

A ocupação do homem e a utilização dos recursos naturais no território geram 

modificações mais rápidas e de maiores proporções se comparadas as que seriam criadas de 

forma natural. Essas alterações, sejam elas positivas ou negativas, precisam ser estudadas e 

elencadas além do contexto atual, sendo realizado prognósticos e análises multitemporais a fim 

de atrelar a sociedade com a natureza da melhor forma possível (Nobre, 2019).  

A determinação da vulnerabilidade física de uma região através de prognósticos e 

análises é bem aceita e difundida pelos pesquisadores de todas as partes do mundo (Gornitz et 

al.,1994; Crepani et al. 2001; Özyhurt e Ergin, 2009; Busman et al., 2016; Gerrity et al. 2018. 

Segundo Mahapatra et al. (2013), a vulnerabilidade é o grau de perda de uma região proveniente 

da ocorrência de fenômenos, sejam eles naturais ou de origem antrópica, e o mapeamento da 

vulnerabilidade costeira é uma forma de estimar as áreas dessa região mais vulneráveis ao 

aumento do nível do mar. 

A avaliação da vulnerabilidade física pode ser realizada através de índices, em que as 

suas variáveis diferenciam para se adequar a realidade da região. O Índice de vulnerabilidade 

natural (IVN) é obtido do cruzamento das unidades geoambientais e foi introduzido por Crepani 

et al. (2001), que aplicaram os princípios da ecodinâmica de Tricart às variáveis físicas 

geologia, geomorfologia, solos, vegetação e intensidade pluviométrica. Grigio et al. (2004) 
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adaptaram esse índice e propuseram o Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVA), que é 

definido como a susceptibilidade de uma área a sofrer danos levando em consideração a ação 

antrópica. A diferença entre os dois índices se dá na adição de um parâmetro de intervenção 

humana à equação, como a variável uso e cobertura do solo.  

O Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC) identifica áreas afetadas devido ao aumento 

do NMM, levando em consideração as variáveis físicas geomorfologia, declividade e variação 

da linha de costa e as variáveis hidrodinâmicas altura significativa das ondas, amplitude de maré 

e aumento relativo do NMM. Este índice foi proposto inicialmente por Gornitz et al. (1994) e 

foi utilizado e adaptado por Özyurt e Ergin (2009), adicionando à equação as variáveis 

infraestrutura urbana costeira, atividade ou uso atual da linha de costa e prognóstico da variação 

da linha de costa (Busman, 2016). 

Cientistas de diversas localidades empregaram estes índices, adequando-os à sua região 

e gerando produtos importantes. No Brasil, trabalhos como o de Menezes et al. (2017) no litoral 

Pernambucano, Amaro et al. (2021) na costa potiguar e Luz et al. (2019) em uma região 

ribeirinha do Mato Grosso se destacam por identificar áreas de susceptibilidade à erosão com o 

auxílio do geoprocessamento. À nível mundial, Gerrity et al. (2018) nos Estados Unidos, 

Koroglu et al. (2019) na Espanha e Pantusa et al. (2018) na Itália aplicam o IVC, enquanto 

Choudhary et al. (2018) na Rússia e Liu et al. (2017) na China empregam o IVA e o IVN, e 

ajudam a endossar o corpo de pesquisas acerca da vulnerabilidade física. 

A avaliação e apresentação destes índices pode ser feita por meio da análise integrada 

de aspectos físicos e ambientais, gerando mapas de vulnerabilidade criados em ambiente de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) (Araújo e Mello, 2010). A ferramenta SIG é um 

pacote de softwares utilizados para integrar, analisar e tratar dados espaciais, permitindo assim 

a organização, planejamento e acompanhamento de diversas feições do terreno reduzindo os 

custos dos mapeamentos utilizados no controle de riscos e de desastres naturais (Oliveira, 

2017). 

O estudo da vulnerabilidade na forma de elaboração de mapas, possibilita a identificação 

e a caracterização das propriedades topográficas e geoambientais de uma região, sendo sua 

utilizada com veemência na composição de estratégias para conter os processos erosivos, 

indicando formas de uso racional e sustentável do solo local e das regiões vizinhas e ajudando 

aos gestores em tomadas de decisões na intervenção e/ou ocupação destas áreas.  
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As áreas costeiras, por se tratar de regiões sensíveis a modificações, podem ou não 

influenciar o equilíbrio e a dinâmica local através da instalação de empreendimentos que 

ocupam grandes áreas, como os parques eólicos, e das atividades antrópicas em geral.  

 Sendo assim, o objetivo geral deste estudo é determinar a vulnerabilidade física e 

ambiental da região litorânea de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso, onde está instalado o 

Parque Eólico União dos Ventos, por meio da (i) análise e caracterização das unidades 

geoambientais: geologia, geomorfologia, solos e vegetação, e do uso e cobertura do solo e (ii) 

determinação e análise dos índices de vulnerabilidade ambiental, natural e costeira.  

Para atingi-los, destaca-se a determinação dos seguintes objetivos específicos: 

1. Compilar os mapas geológico, pedológico, de vegetação, geomorfológico e de uso 

e cobertura num período anterior e dez anos após a instalação do complexo eólico; 

2. Analisar os dados de vento e precipitação; 

3. Gerar o Modelo Digital de Terreno com base em dados de um levantamento 

fotogramétrico para o desenvolvimento de um mapa de declividade; 

4. Comparar os mapas de vulnerabilidade obtidos a fim de identificar as mudanças 

causadas por influência dos aerogeradores; 

5. Gerar os mapas de vulnerabilidade ambiental, natural e costeira da região de estudo 

em escala 1:150.000. 

Esta pesquisa será retratada através de seis capítulos, sendo o primeiro deles 

introdutório, trazendo a motivação e a justificativa do estudo, além da apresentação dos 

objetivos geral e específicos. O segundo capítulo traz a fundamentação teórica, definindo 

termos essenciais para o embasamento do estudo e realizando uma revisão sobre trabalhos 

anteriores envolvendo a utilização de índices de vulnerabilidade física. O capítulo seguinte 

exibe a localização e as características da área de estudo. O quarto capítulo apresenta as 

metodologias utilizadas para o cálculo dos índices de vulnerabilidade natural, ambiental e 

costeira e para a elaboração dos mapas temáticos das unidades geoambientais. O quinto capítulo 

expõe os resultados através de mapas e gráficos que serviram de auxílio para as discussões 

acerca de cada um dos tópicos abordados no capítulo quatro. Por fim, o último capítulo 

apresenta a conclusão geral da dissertação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. CONCEITO DE VULNERABILIDADE  

Segundo o dicionário de língua portuguesa da Oxford Languages, a palavra 

vulnerabilidade, no sentido comumente utilizado, significa estado ou qualidade do que é ou se 

encontra vulnerável, isto é, a intensidade de deterioração que um sistema experimenta ao ser 

exposto às ameaças. Em contrapartida, este termo está sendo utilizado no ambiente científico 

em uma variedade de áreas de pesquisa, incluindo sustentabilidade, mudanças do globo terrestre 

e climáticas, ecologia, desenvolvimento político e social e medicina, e em cada uma surge 

trazendo um conceito diferente. Logo, a vulnerabilidade pode assumir diferentes descrições 

inclusive dentro de um mesmo tema, ou seja, sua definição pode alterar se aplicada por 

pesquisadores diferentes. 

Fussel (2007) afirma que não existe uma definição correta para a vulnerabilidade que se 

encaixe perfeitamente em todas as linhas de pesquisa e que reúna diversos significados para a 

vulnerabilidade, dando ênfase em diferentes abordagens como análise de risco, política 

econômica, resiliência (utilizado na ecologia), pressão e liberação (comum na medicina) e em 

avaliações integradas. Para análise de vulnerabilidade territorial, que leva em consideração 

variáveis naturais e antrópicas, as definições de análise de risco, política econômica e avaliações 

integradas são amplamente aplicadas. A última merece um maior destaque por conseguir 

combinar as outras duas abordagens, fornecendo informações sobre o ambiente ao unir um 

conjunto de variáveis políticas, ambientais e/ou climáticas. As avaliações integradas de 

vulnerabilidade são aplicadas na aferição das mudanças globais e climáticas de regiões e 

comunidades e na elaboração de mapas de áreas de risco ou críticas utilizando como base 

variáveis físicas. 

Grande parcela das pesquisas envolvendo vulnerabilidade física utilizam o conceito de 

vulnerabilidade do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) como alicerce dos seus 

trabalhos, devido ao prestígio, importância e ao amplo uso que esta referência possui. Dessa 

forma, de acordo com o IPCC (2014), a vulnerabilidade é definida como a propensão ou 

predisposição a ser adversamente afetado, envolvendo uma gama de conceitos e elementos, 

como a sensibilidade ou suscetibilidade a danos e a falta de capacidade de suporte e de 

adaptação. 



 

8 
 

2.2. ZONA COSTEIRA 

 Em diversos países a zona costeira é considerada a área continental que requer mais 

atenção, por ser onde estão situados um rico ecossistema que inclui ilhas, lagoas, estuários, 

recifes de corais, uma rica fauna e flora e pântanos costeiros, e os grandes centros econômico-

sociais alimentados pelo turismo intenso, por atividades comerciais e recreativas, pela alta 

incidência de indústrias e pela grande densidade demográfica acoplada à expansão urbana. 

Tanto o mar quanto o continente são intensamente afetados por estas atividades naturais e 

antrópicas e por este motivo são vistos como regiões de dinâmica com constantes modificações 

e degradações. Os impactos causados pela criação de aterros para construções, dragagem e pela 

poluição tendem a influenciar a segurança local, o arrecadamento com o turismo, a diversidade 

natural marítima e costeira e o fornecimento de recursos naturais (Clark, 1996). 

 Segundo Andrés, Barragán e Scherer (2018) o sistema costeiro é dividido em três 

segmentos (costa, zona costeira e zona de influência costeira) e seu esquema pode ser 

visualizado através da Figura 1. 

Figura 1: Esquematização conceitual dos sistemas costeiros 

 

Fonte: Adaptado de Andrés, Barragán e Shcerer (2018). 
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 Para os autores, a linha de costa, representada na imagem acima pelo número I, é 

definida como a área entre a litosfera e a hidrosfera salina onde os eventos físicos e naturais 

ocorrem com maior intensidade e velocidade. Este segmento é composto pelo litoral, onde estão 

localizadas as dunas e falésias, pela zona entre marés, formada por praias, deltas e pântanos 

litorâneos, e pela região de águas costeiras, na qual as lagunas, baías e estuários estão 

introduzidos. 

 A zona costeira (II na Figura 1) é conceituada como a região geograficamente 

influenciada pelo oceano e afetada pelas atividades humanas e é composta pelas águas 

oceânicas e pelos planaltos costeiros, formados pelas ilhas e pelas florestas e aquíferos da costa. 

Já a zona de influência costeira é dividida em áreas terrestres de influência costeira, formadas 

por bacias e florestas costeiras, e em áreas marítimas de influência costeira, que corresponde às 

plataformas de atividades petrolíferas e aos afloramentos oceanográficos. A zona de influência 

está simbolizada pelo número III na Figura 1 e é definida como as áreas marinhas e terrestres 

distantes da costa, mas que ainda assim, sofrem impacto das atividades humanas. 

2.3. CENÁRIOS DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR 

 O IPCC estuda, desde 1988, o comportamento das mudanças ocorridas no planeta 

considerando a emissão de gases do efeito estufa, sendo apresentado em quatro diferentes 

cenários, chamados de Representative Concetration Pathway (RCP). Nestes cenários estima-se 

a variação do nível médio do mar, que chega a ser utilizado como modelo para pesquisas em 

diversas partes do mundo, principalmente nas áreas costeiras. Alterações bruscas nas zonas 

costeiras motivadas pela gradativa urbanização e pelo crescimento do nível médio do mar 

alertaram especialistas e pesquisadores acerca da importância do estudo e conservação destas 

áreas.  

O Quinto Relatório de Mudanças Climáticas do IPCC (AR5) estima este crescimento 

até 2100 nos seguintes cenários: RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 e RCP 8.5. O primeiro deles é 

considerado o cenário mais otimista, com taxa média de aumento do NMM de 4,4 mm/ano e 

crescimento médio de 0,40 m. O RCP 4.5 e o RCP 6.0 representam cenários intermediários, 

possuem respectivas taxas médias de 6,1 mm/ano e 7,4 mm/ano e crescimento médio de 0,47 

m e 0,48 m, na mesma ordem. O último destes, por representar uma projeção pessimista, atinge 

valores de 11,2 mm/ano de taxa média de aumento do NMM e crescimento médio de 0,6 m 

(IPCC, 2013; IPCC, 2014). 
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Segundo Hinkel et al. (2015), a estimativa do IPCC é realizada objetivando a 

compreensão e redução das incertezas, enquanto a classe gestora preocupa-se mais com a 

redução dos riscos. Os autores afirmam que o modelo não é a ferramenta ideal para estudos de 

risco, principalmente ao ser utilizado de forma isolada, por ser estimado através da distribuição 

central das elevações em projeção mundial, viabilizando avaliações distintas ao comparar 

regiões não similares. Ainda assim, estes cenários são amplamente utilizados em todo o mundo, 

se apresentando como a fonte mais confiável sobre o prognóstico do nível médio do mar. 

2.4. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE FÍSICA 

A determinação de vulnerabilidade pode ser realizada em diversos campos, como 

mudanças climáticas, gestão de riscos ou desastres, ação antrópica ou desenvolvimento 

econômico de uma região. Ao se tratar de vulnerabilidade física as avaliações se concentram 

nas características ambientais e nos processos antrópicos, e visam desenvolver diagnósticos e 

prognósticos para reduzir riscos e promover a conservação de áreas vulneráveis. A análise 

espacial destas informações é essencial para tomada de decisões e busca mesclar exposição, 

sensibilidade e capacidade adaptativa de uma região como partes da vulnerabilidade física 

(Weis et al., 2016). Sua representação pode ser dada através de mapeamentos e modelagens, e 

possuem nacionalmente suas metodologias baseadas em estudos como o de Crepani et al. 

(2001) e Grigio et al. (2006). 

Crepani et al. (2001) propuseram uma metodologia para determinar a vulnerabilidade 

natural à perda de solo a fim subsidiar o Zooneamento Ecológico-Econômico da Amazônia. 

Foram utilizadas nesse processo cinco variáveis (geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e intensidade pluviométrica) que a partir do Princípio da Ecodinâmica de Tricart 

(1977) passaram por uma análise morfodinâmica. Nesta análise foram adotados valores 

variando de 1 a 3 para cada unidade, com o intuito de definir a relação 

morfogênese/pedogênese, onde 1 retrata a predominância da morfogênese (que prevalecem os 

processos erosivos), 2 representa um equilíbrio entre ambas e 3 a predominância pedogênese 

(prevalecendo os processos formadores dos solos).  

Baseando-se nesta primeira classificação os autores desenvolveram uma escala de 

vulnerabilidade com 21 classes divididas no intervalo de 1 a 3, e estando cada uma representada 

por uma cor obtida de combinações de vermelho, verde e azul (Tabela 1). Esta escala foi 
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utilizada na confecção dos mapas para definir a vulnerabilidade de cada elemento das unidades 

temáticas. Por fim, por meio da média aritmética entre todas as variáveis foi calculado um valor 

final para a vulnerabilidade física de toda a região estudada. 

Tabela 1: Escala de vulnerabilidade das Unidades Temáticas para determinação da 

vulnerabilidade natural à perda de solo. 

UNIDADE DE 

PAISAGEM 
VALORES 

GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

GRAU DE SATURAÇÃO 

VERMELHO VERDE AZUL CORES 

U1 3,0 

 V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

E
            E

S
T

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Vulnerável 

255 0 0  

U2 2,9 255 51 0  

U3 2,8 255 102 0  

U4 2,7 255 153 0  

U5 2,6 

Moderadamente 

Vulnerável 

255 204 0  

U6 2,5 255 255 0  

U7 2,4 204 255 0  

U8 2,3 153 255 0  

U9 2,2 

Medianamente 

Estável/Vulnerável 

102 255 0  

U10 2,1 51 255 0  

U11 2,0 0 255 0  

U12 1,9 0 255 51  

U13 1,8 0 255 102  

U14 1,7 

Moderadamente Estável 

0 255 153  

U15 1,6 0 255 204  

U16 1,5 0 255 255  

U17 1,4 0 204 255  

U18 1,3 

Estável 

0 153 255  

U19 1,2 0 102 255  

U20 1,1 0 51 255  

U21 1,0 0 0 255  

Fonte: Adaptado de Crepani et al. (2001). 

 Grigio et al. (2006) basearam-se na metodologia de Crepani et al. (2001) para criar o 

Índice de Vulnerabilidade Ambiental, adicionando o Uso e Ocupação ao grupo de variáveis a 

fim de representar a ação antrópica na região de Guamaré, localizada no estado do Rio Grande 

do Norte, no Nordeste brasileiro. Para os mapas de geologia, geomorfologia e solos, as unidades 

seguiram os valores de definição da relação morfogênese/pedogênese já mencionados, com 

escala variando de 1 a 3 e intervalos de 0,5. No mapa de vegetação adotou-se notas relacionadas 

com o grau de diversidade das espécies (1,0 - alta; 2,0 - média; 3,0 - baixa). Os valores adotados 

para a variável uso e ocupação tiveram como critério o grau e tipo de antropização da área, 

seguindo a mesma escala das variáveis geologia, geomorfologia e solos. 

 Os autores geraram mapas para o IVN e IVA da região, porém diferentemente da 

vulnerabilidade natural, o mapa de vulnerabilidade ambiental foi desenvolvido a partir de uma 
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equação em que há ponderação das variáveis, considerando o grau de influência de cada 

variável no modelo. Uso e ocupação foi definida como a variável mais importante (com peso 

de P = 0,5) seguida pela geomorfologia (P = 0,2). Geologia, solos e vegetação obtiveram o 

mesmo grau de importância (P = 0,1). Após o cruzamento dos mapas, os produtos finais foram 

distribuídos em 6 classes de vulnerabilidade (Tabela 2). 

Tabela 2: Classes de vulnerabilidade natural e ambiental 

SEM CLASSIFICAÇÃO MUITO BAIXA BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

 0,0 – 0,9 1,0 – 1,3 1,4 – 1,7 1,8 – 2,2 2,3 – 2,6 2,6 – 3,0 

Fonte: Grigio et al. (2006) 

 Estes procedimentos metodológicos são utilizados em trabalhos por todo o mundo para 

identificar áreas vulneráveis as mudanças climáticas, ao aumento do nível médio do mar e à 

ação antrópica. No centro-oeste brasileiro, Luz et al. (2019) determinaram a vulnerabilidade 

natural e ambiental da Bacia hidrográfica do Rio Jauru a fim de contribuir com o planejamento 

e a gestão ambiental da região. Choudhary et al. (2017) aplicaram estas metodologias em uma 

região de alta importância econômica no sudeste da Rússia. Husna et al. (2019) analisaram 

através do emprego destes índices, a vulnerabilidade de uma vila indonésia susceptível a 

incidência de tsunamis.  

2.5. DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE COSTEIRA 

 O Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC) expressa o risco ou vulnerabilidade da linha 

de costa de forma unidimensional combinando um conjunto de variáveis independentes com o 

objetivo de determinar um indicador final. Este parâmetro atribui valores de vulnerabilidade 

para cada trecho da linha de costa e classifica-os de acordo com as alterações identificadas em 

um certo intervalo de tempo. O mapeamento e identificação de modificações nas áreas costeiras 

são ferramentas essenciais nas tomadas de decisões, garantindo a conservação e utilização 

adequada de seus recursos naturais (Serio, 2018). 

 Gornitz et al. (1994) propuseram um índice para avaliar as vulnerabilidades de todo o 

mundo quanto aos riscos de inundação e erosão devido ao aumento do nível médio do mar. 

Utilizando geomorfologia, declividade, aumento do nível médio do mar, altura significativa da 

onda, amplitude média das marés e taxa de variação da linha de costa como variáveis, a 

metodologia tornou-se uma das mais simples e comumente utilizadas para esta finalidade, 
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sendo adotada como referência por diversos órgãos e pesquisadores, como o Serviço Geológico 

dos Estados Unidos (USGS), por exemplo. Além disso, os autores também adicionaram 6 

variáveis climatológicas ao método para analisar os efeitos de tempestades na vulnerabilidade 

de áreas costeiras (Koroglu, 2019). Outros estudos adequam o IVC para melhor representar a 

região de pesquisa adicionando novas variáveis ao procedimento (Busman et al., 2016; Hoque, 

2019; Kantamanemi et al., 2020) ou modificam a equação de cruzamento dos parâmetros, 

adotando pesos para nivelar o grau de importância das variáveis e/ou utilizando outros 

esquemas matemáticos (Rao et al., 2009). 

 Busman (2016) determinou a vulnerabilidade costeira da região de Guamaré e Macau 

(RN) e de Salinópolis (PA) para três cenários de variação do nível do mar testando duas 

metodologias: IVC-USGS e o IVC. No IVC-USGS, a autora utilizou o mesmo procedimento e 

variáveis definidas por Gornitz et al. (1994). No IVC, houve um acréscimo de três variáveis de 

ação antrópica ao modelo: infraestrutura urbana costeira, prognóstico da linha de costa e 

atividade ou uso atual da linha de costa.  

A classificação dos elementos de cada variável (Tabela 3) tomou como base os trabalhos 

de Crepani et al. (2001), Grigio et al. (2003, 2008), Boori e Amaro (2010), Ozyhürt e Ergin 

(2009, 2010), Thieler e Hammar-Klose (1999) e Gornitz et al. (1991). Os valores de variação 

da linha de costa e do prognóstico da variação da linha de costa foram definidos através do 

software DSAS. Ambos os procedimentos adotaram média aritmética no cálculo do indicador 

final objetivando a igualdade de relevância entre as variáveis. Ao final os IVCs foram 

categorizados quanto a vulnerabilidade em cinco classes: Muito Baixa (escore 1), Baixa (escore 

2), Média (escore 3), Alta (escore 4) e Muito Alta (escore 5). Com esta pesquisa Busman (2016) 

notou o crescimento da erosão na zona costeira em áreas com forte atividade humana ou 

industrial, sendo estas as áreas mais vulneráveis. 
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Tabela 3: Classificação das variáveis utilizadas para o cálculo do IVC e IVC-USGS quanto a 

vulnerabilidade para Macau e Guamaré (RN) e Salinópolis (PA) 

VARIÁVEIS 
MUITO 

BAIXA 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

Geomorfologia (RN) Dunas Fixas 

Planície de 

inundação 

flúvio-

estuarina 

Planície 

flúvio-

marinha 

Dunas Móveis Praias 

Geomorfologia (PA) 

Acumulação 

flúvio-

marinha 

- - - 
Dissecação 

convexa 

Taxa de variação da 

linha de costa 
> +10 m/ano 

+2 a +10 

m/ano 
-2 a 2 m/ano -2 a -10 m/ano < -10 m/ano 

Declividade < 1% e > 45% 1 - 2 % 2 - 3,33 % 3,33 - 5% 5 - 45% 

Altura significativa 

das ondas 
- 0,74 m (RN) - 1,2 m (PA)  

Amplitude de marés - - 2,9 m (RN) - 5,8 m (PA) 

Variação do nível 

médio do mar 
- - RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5 

Uso/Atividade (RN) 

Praias, ilhas e 

barras 

arenosas 

Povoado Zona Urbana 
Instalação 

eólica 

Indústria de 

petróleo 

Uso/Atividade (PA) Vegetação  Solo exposto  
Cidades e 

povoados 

Infraestrutura 

urbana 
Ausente - - - 

Lazer, 

engenharia 

costeira e 

calçamento 

Projeção da variação 

da linha de costa 
> +10 m/ano 

+2 a +10 

m/ano 
-2 a 2 m/ano -2 a -10 m/ano < -10 m/ano 

Fonte: Busman (2016) 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada no litoral setentrional do estado do Rio Grande do 

Norte, no nordeste brasileiro, mais precisamente situado nos municípios de Pedra Grande e São 

Miguel do Gostoso (Figura 2). Com uma área de 111 km² e com 19 km de linha de costa, o 

domínio estabelecido tem uma importância socioeconômica relevante, já que nele está inserido 

o complexo eólico União dos Ventos, composto por 134 aerogeradores e que gera 235 MW de 

energia (ANEEL, 2020). 

Figura 2: Mapa de localização da área de estudo 
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3.2. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

3.2.1. Clima 

 O estado do Rio Grande do Norte é marcado pela atuação de dois tipos climáticos: 

Tropical de Zona Equatorial e Tropical de Nordeste Oriental. O primeiro é caracterizado apenas 

pela presença de um subdomínio semiárido, que dispõe de uma variação climática classificada 

de acordo com um intervalo de tempo com escassez de chuva podendo ser brando (6 meses 

secos por ano), mediano (7 a 8 meses secos) e forte (9 a 10 meses secos). O último, por sua vez, 

possui os subdomínios semiárido (brando ou mediano), semi-úmido (4 a 5 meses secos por ano) 

e úmido (3 meses secos). Considera-se como mês seco aquele em que o total da precipitação 

em milímetros é inferior ou igual ao dobro da temperatura média em graus Celsius (Diniz e 

Pereira, 2015). Dessa forma, a área de pesquisa está localizada no subdomínio semiárido 

mediano do Tropical de Nordeste Oriental. 

 O período seco mais prolongado da região em questão, se comparado ao litoral oriental, 

se dá pela ação da brisa terrestre que provém do Sul, sudeste ou sudoeste, que empurra as nuvens 

da costa afora do continente, provocando as precipitações no Oceano Atlântico (Diniz e Pereira, 

2015). Por esse motivo, o litoral setentrional do Rio Grande do Norte é marcado por um índice 

pluviométrico baixo para regiões litorâneas.  

A estação meteorológica, chamada de Calcanhar (código A344), mais próxima a região 

de estudo está localizada no município de Touros e traz informações de dados pluviométricos 

e de ventos da localidade desde maio de 2008. Sendo assim, uma análise destes dados foi 

realizada para o período de 2008 a 2018 e se encontrou temperaturas médias mensais variando 

entre 24,6° e 28,8° e temperatura média anual de 26,6°. O período chuvoso se concentra nos 

meses de março a julho, totalizando cinco meses chuvosos e sete meses secos, tendo uma 

precipitação média anual no valor de 1035,88 mm, com a menor precipitação com valor de 

575,50 mm no ano de 2016 e a maior em 2009 com valor de 1765,80 mm (INMET, 2020). 

3.2.2. Agentes Costeiros 

 A influência de ventos, massas de ar e precipitações de todo o estado potiguar é 

influenciado pela Zona de Convergência Intertropical, que se trata de um sistema composto 

pela Zona de Convergência dos Alísios, pela região do cavado equatorial, pelas áreas de 

máxima Temperatura da Superfície do Mar e de máxima Convergência de Massas e pela banda 

de máxima cobertura de nuvens convectivas. A área também sofre intervenção das Perturbações 
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Ondulatórias dos Alísios, que são movimentações originadas pelos ventos Alísios provenientes 

da África e/ou Atlântico Sul nos meses de março a agosto (Diniz e Pereira, 2015).  

 Os ventos, que se movimentam predominantemente na componente leste e sudeste, 

possuem uma velocidade média mensal anual variando de 6,53 m/s a 8,89 m/s nos meses secos 

e de 5,85 m/s a 8,39 m/s nos meses de chuva ao analisar os dados de um marco da ERA5 

localizado no meio do mar, com valores de -35,5 e -5 de longitude e latitude, respectivamente 

(ECMWF, 2020). A zona está submetida a variações semidiurnas do nível do mar, com uma 

média de amplitude de onda no valor de 0,91 m (DHN, 2020). 

3.2.3. Geologia 

A área de interesse está inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar, que abrange 

as zonas costeiras do extremo nordeste brasileiro, especificamente dos estados do Rio Grande 

do Norte e Ceará. Essa bacia sedimentar foi formada no período Cretáceo, devido a processos 

tectônicos tracionais oriundos da separação entre o continente africano e o da América do Sul, 

e possui 60.000 Km² de área total, sendo 24.000 Km² submersos. Estão presentes neste 

enquadramento os Grupos litoestratigráficos de Agulha, Apodi e Areia Branca, os quais contêm 

rochas aflorantes pertencentes às Formações Açu, Barreiras, Jandaíra e Tibau (Angelim, 2006). 

Na região de estudo as Formações Barreiras e Jandaíra se fazem presentes com 

proporções semelhantes. A Formação Barreiras se estende do Rio de Janeiro ao Amapá através 

de uma faixa aflorante de aproximadamente 4000 km de material sedimentar. Localizada no 

litoral brasileiro, esta unidade geológica possui camadas intercaladas de argilitos, siltitos e 

arenitos, com diferentes teores de silte, argila e arenitos conglomeráticos, apresentando 

tonalidades variando de vermelho, amarelo e branco e podendo ser visualizada em falésias 

erodidas, nas vertentes de vales e em taludes rodoviários (Santos Júnior, Coutinho e Severo, 

2015). Os calcários aflorantes que sobrepõe os arenitos da Formação Açu são classificados 

como Formação Jandaíra. Esta estrutura é instituída por calcários de alta e baixa energia, 

calcarenitos bioclásticos, foraminíferos bentônicos, calcilutito e dismicrito. Nota-se também a 

existência de estratificação cruzada, gretas de contração, septárias e bird eyes no seu arranjo e 

de rochas expostas bastante erodidas e carstificadas em sua parcela emergente (Rabelo, 2018). 

Encontra-se na região a presença de unidades litoestratigráficas referentes a dois 

períodos, Mesozóico e Cenozóico. O primeiro deles é representado por rochas sedimentares 

aflorantes, precisamente calcários da Formação Jandaíra, e por rochas não aflorantes 

subjacentes, como arenitos e folhelhos. O último, é composto por depósitos sedimentares, que 
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são constituídos de rochas sedimentares tércio-quaternárias aflorantes da Formação Barreiras, 

como os arenitos argiloso e conglomerático e o argilito arenoso, e, por depósitos litorâneos de 

praia e dunas móveis, formados por areia quartzosa de coloração esbranquiçada e classificação 

dos grãos variando de fina a grossa (Diniz Filho, Diniz e Melo, 2018). 

3.2.4. Geomorfologia 

 O Rio Grande do Norte possui uma caracterização geomorfológica semelhante em todo 

o litoral: sua costa é formada por uma planície costeira que são limitadas pelo mar e por 

tabuleiros costeiros. Estes tabuleiros possuem superfície tabular, suas encostas são conhecidas 

pela forte declividade em forma de “U” e sua constituição se dá através da deposição de detritos 

da Formação Barreiras oriundos do intemperismo e das mudanças climáticas que ocorreram 

entre os períodos Terciário e Pleistoceno (Vista, 2016). 

 A área de estudo encontra-se em uma região com altitudes abaixo dos 100 m e é 

constituída por uma planície costeira e por tabuleiros costeiros. A planície costeira é subdividida 

em praias, na porção mais próxima ao mar, com altitude próximas ao nível do mar, e em dunas 

fixas e móveis com cotas inferiores a 10 m. Os tabuleiros costeiros se encontram 

predominantemente sobre a Formação Barreiras com cotas variando entre 10 m e 50 m 

(Macedo, 2017). 

3.2.5. Solos 

A pedologia do local é formada por três tipos de solos que segundo o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos da EMBRAPA (2018) são classificados em: Neossolo Quartzarênico 

Hidromórfico, Neossolo Quartzarênico e Luvissolo Crômico. Devido à proximidade com o 

mar, a região sofre grande influência dos depósitos de praia majoritariamente formados por 

areias com graduação variando de fina a grossa, implicando, geralmente, na presença de 

arenitos finos a médios, intercalados de siltitos e argilitos na constituição dos solos da área 

(Adaptado de Cunha, 2016). 

Os Neossolos são definidos como solos compostos por material orgânico ou mineral 

com uma camada menor do que 20 cm de espessura, não possuem um horizonte B definido e 

não sofreu alterações significativas em relação ao seu material de origem. Ele pode ser 

classificado como Quartzarênico quando apresentar areia em todos os seus horizontes até uma 

profundidade de no mínimo 1,5 m e que em 95% ou mais dessa porção de areia tenha a presença 

de quartzo, opala e calcedônia. A presença de um lençol freático elevado na maior parte do ano, 
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imperfeitamente ou mal drenados e que segue um ou mais requisitos definidos pelo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos concebe a este tipo de solo o nome Hidromórfico. Os 

Luvissolos, por sua vez, são formados por material mineral, apresentam argila de alta atividade 

no horizonte B e alta saturação por bases nos primeiro 1 m do horizonte B, imediatamente 

abaixo do horizonte A ou E. Ele pode ser classificado como crômico quando apresenta 

colorações vermelhas e/ou amarelas na maior parte dos primeiro 1 m do horizonte B (Embrapa, 

2018). 

3.2.6. Vegetação 

 A área em questão possui cobertura vegetal variando entre densa, rasteira e até sem 

vegetação. A vegetação mais densa é predominante e encontra-se na região dos tabuleiros 

costeiros por meio da caatinga hipoxerófila, podendo ser arbustiva, arbórea e herbácea. Em 

localidades vizinhas a cursos d’água e várzeas úmidas nota-se o aparecimento de campos de 

várzea, rotulado também como vegetação herbácea. A presença de cerrado, gramíneas 

herbáceas e áreas sem vegetação fica evidente na planície costeira, principalmente nas regiões 

de dunas e na faixa praiana (Macedo, 2017). 

 A caatinga hipoxerófila local, em grande parte, é classificada como primária, ou seja, 

com a vegetação nativa preservada, o que faz deste ponto uma potencial área de preservação do 

bioma. No entanto, observa-se que as porções de terra utilizadas para agricultura estão próximas 

às zonas em que a caatinga é identificada como secundária, indicando que estas estão em fase 

de regeneração e já foram utilizadas anteriormente para esse tipo de atividade econômica 

(Macedo, 2017). 
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4. METODOLOGIA 

O trabalho está dividido em sete etapas: levantamento bibliográfico e cartográfico, 

caracterização da área de estudo, processamento de dados, elaboração dos mapas temáticos, 

determinação da vulnerabilidade física, integração e interpretação dos dados e análise e 

discussão dos resultados. Os procedimentos metodológicos adotados e a ordem cronológica em 

que se apresentam estão expostos na Figura 3. 

Figura 3: Fluxograma das etapas metodológicos da pesquisa 

 

4.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO 

 O levantamento bibliográfico consiste na criação de um banco de dados com conceitos 

e técnicas importantes acercas do tema e da metodologia adotada, buscando estas informações 

em trabalhos anteriormente realizados. Enquanto o levantamento cartográfico reúne os 

principais produtos de sensoriamento remoto que servem como base para a vetorização e 
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categorização dos elementos dos mapas das unidades geoambientais, de altitude e de uso e 

cobertura do solo. 

 Para a criação dos diversos mapas empregados como base para definição do presente 

estudo utilizou-se imagens de satélite adquiridas pelas plataformas online do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e da 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

 As imagens orbitais são referentes aos satélites LANDSAT 5 e LANDSAT 8, de 

sensores TM e OLI, respectivamente, para os anos de 1989, 1999, 2009 e 2019 pertencentes à 

cena órbita-ponto 215-064. O LANDSAT 5 TM é constituído por sete bandas com resolução 

radiométrica de 8 bits, sendo a banda 6 de resolução espacial de 120 m e as demais de resolução 

espacial de 30 m. O LANDSAT 8 OLI, por sua vez, é formado por onze bandas com resolução 

radiométrica de 12 bits, tendo resolução espacial de 15 m na banda 8, 100 m nas bandas 10 e 

11, e 30 m nas bandas restantes. 

As imagens de satélite são elementos primordiais para confecção das shapefiles 

necessárias na elaboração dos mapas das unidades geoambientais e de uso e cobertura, porém, 

além destas, foram também utilizados os mapas já disponíveis na Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

auxiliar a vetorização, correção e/ou atualização destes produtos. 

 Os produtos referentes aos dados altimétricos foram gerados utilizando como base 

imagens da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com resolução espacial de 30 m. O 

SRTM é disponibilizado pelo site da USGS no sistema de referência SAD69 (South America 

Datum 1969) e foi utilizado para elaborar o modelo digital de elevação (MDE) e o mapa de 

declividade da região. A Tabela 4 apresenta de forma resumida as características das imagens 

e dos dados altimétricos utilizados. 
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Tabela 4: Características das imagens e de dados altimétricos 

SENSOR BANDAS 

ESPECTRAIS 

RESOLUÇÃO 

ESPACIAL 

DATA DE 

AQUISIÇÃO 

HORA DE 

AQUISIÇÃO 

FONTE 

TM B1 a B5 e B7 30 m 02/08/1989 12:01 INPE 

TM B1 a B5 e B7 30 m 29/07/1999 12:12 INPE 

TM B1 a B5 e B7 30 m 08/07/2009 12:23 USGS 

OLI B1 a B8 30 m (B1 a B7) 

15 m (B8) 

08/10/2019 12:35 USGS 

MISSÃO BANDAS 

ESPECTRAIS 

RESOLUÇÃO 

ESPACIAL 

DATA DE AQUISIÇÃO FONTE 

SRTM Banda C e X 30 m 11/02/2002 USGS 

4.2. PROCESSAMENTO DE DADOS 

O crescente número de satélites enviados ao espaço nas últimas décadas está tornando 

mais simples a aquisição de imagens de grandes áreas, e paralelamente vem diminuindo cada 

vez mais a resolução espacial e temporal destes produtos. Estas novas fontes de imagens 

intensificam o interesse de pesquisadores e gestores para a criação ou melhoria de novas 

técnicas de sensoriamento remoto, até mesmo em etapas iniciais como de pré-processamento e 

de processamento de dados (Bovolo, Bruzzone e King, 2013). O crescimento dessa área implica 

na geração de produtos com resultados cada vez mais satisfatórios, de mais fácil acesso e menos 

onerosos. 

Dividida em pré-processamento e processamento, os produtos gerados nessa etapa são 

de grande importância para facilitar a manipulação e interpretação dos dados nos processos 

seguintes, adquirindo desta forma, melhores resultados. A melhoria da qualidade dos dados e a 

escolha da melhor composição de bandas para geração dos mapas compõe esta fase da 

metodologia. 

4.2.1. Pré-processamento de dados 

 As imagens oriundas do sensoriamento remoto herdam defeitos, em sua maioria, devido 

a perdas de estabilidade dos satélites. Porém, fatores externos como deformações de escalas, 

registro incorreto de valores digitais dos pixels, perda de contraste entre os alvos e incorreções 

nas posições espaciais dos pixels, também são considerados fontes significantes de erros. 

Alguns destes erros já são corrigidos pelas empresas responsáveis pela aquisição e distribuição 

dessas imagens, mas outras distorções ainda precisam ser realizadas pelos usuários, em um 
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conjunto de processos denominado de pré-processamento de dados. Esta etapa é de suma 

importância para minimizar as diferenças geométricas e radiométricas que podem suceder em 

alterações irreais nas áreas estudadas, suavizando a presença de erros nas etapas posteriores 

(Weckmüller, 2015). 

 Com o intuito de facilitar a manipulação dos dados nos processos subsequentes, utilizou-

se o software ER Mapper 7.1 para gerar um arquivo em formato ERS (multilayer) para cada 

ano pelo método de fusão, utilizando as bandas espectrais das imagens de satélite anteriormente 

separadas em arquivos GEOTIFF. Na imagem do Landsat 5, a fusão foi realizada com as bandas 

de 1 a 5, e 7 de resolução espacial de 30 m. Para o processo da imagem do Landsat 8, utilizou-

se as bandas de 1 a 7, com resolução espacial de 30 m, com a adição da banda 8 (pancromática), 

de resolução espacial de 15 m, no canal do intensity, melhorando dessa forma a resolução do 

arquivo ERS. 

 O georreferenciamento das imagens, ou correção geométrica, é exercido desenvolvendo 

alguma correspondência entre os pixels da imagem a ser corrigida e os pontos da projeção 

cartográfica, efetuando transformações geométricas através de modelos matemáticos, que irão 

corrigir as diversas distorções de posicionamento existentes (Oliveira, 2018). Neste estudo, este 

estágio foi desempenhado aplicando como referencial geodésico o Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) e como projeção cartográfica o Universal 

Transversa de Mercator (UTM) Zona 25S. Os dados SRTM de 2002, e as imagens do Landsat 

5 (TM/USGS) e do Landsat 8 (OLI/USGS) de 2009 e 2019, respectivamente, já apresentavam 

correções geométricas. Em contrapartida, o georreferenciamento foi realizado em ambiente SIG 

para as imagens do satélite Landsat 5 (TM/INPE) referentes aos anos de 1989 e 1999, atingindo 

um erro Médio Quadrático (RMS) inferior a 1,0, aumentando assim, a confiabilidade dos dados 

e resultados. 

4.2.2. Processamento dos dados 

 Alguns sensores, como os empregados neste estudo (TM e OLI), são considerados 

passivos, pois necessitam da luz do sol para coletar imagens da Terra, e por esta razão, eles 

estão sujeitos a diversas condições atmosféricas como alta cobertura de nuvens, fumaça, gases 

atmosféricos, chuva, etc. Tais circunstâncias interferem na qualidade dos produtos, despertando 

a necessidade da realização da etapa de processamento dos dados, que consiste na aplicação de 

um conjunto de técnicas com o objetivo de melhorar o aspecto visual dessas imagens, 

facilitando a extração de informações (Pereira, 2016). As técnicas de Processamento Digital de 
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Imagens (PDI) aplicadas nessa pesquisa foram: composições coloridas, fusão entre bandas e 

razão entre bandas.  

A composição colorida é concretizada através do sistema RGB, fundamentado nos 

comprimentos de ondas eletromagnéticas na região do vermelho, verde e azul. Para sua 

execução, associa-se três bandas espectrais em cada canal de cor do RGB, tomando como base 

a característica espectral de cada base e a finalidade da imagem trabalhada, obtendo diferentes 

tonalidades de cor e realçando alvos específicos na superfície terrestre (Miranda, 2016).  

A técnica de razão entre bandas destaca as diferenças no comportamento espectral de 

um mesmo elemento em bandas diferentes ou de elementos diferentes em uma mesma banda, 

nos permitindo discernir essas alteridades de forma mais óbvia. Outra função deste método é a 

possibilidade de se evidenciar as distinções na iluminação causadas pela topografia da cena 

(Araújo e Mello, 2010).  

Foram aplicadas diferentes composições coloridas e/ou razões entre bandas para cada 

mapa de unidade ambiental que seria elaborado, e realizou-se ajustes, sempre que necessário, 

em histogramas de edição. Para escolha das bandas adequadas que seriam utilizadas em cada 

caso, levou-se em consideração as assinaturas espectrais presentes em pesquisas bibliográficas. 

A fusão entre bandas, ou realce digital, consiste na junção de bandas multiespectrais 

com a banda pancromática, mantendo as características multiespectrais e melhorando a 

resolução da imagem devido a adição da banda pancromática. O método utilizado para este 

trabalho foi a transformação IHS-RGB, onde as bandas escolhidas para o RGB são 

transformadas em três imagens, uma de intensidade, uma de saturação e uma de matiz. Logo 

após, estas imagens são convertidas novamente para RGB e a componente Intensity (I) do 

Intensity Hue Saturation (IHS) é trocada pela banda pancromática 8, aperfeiçoando o sistema 

de cores e feições e transformando a resolução espacial da imagem de 30 para 15 m (Pereira, 

2016). A Tabela 5 apresenta as composições coloridas utilizadas nos sistemas RGB e RGBI, 

atreladas a técnica de PDI e ao elemento de realce para que foram empregadas. 
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Tabela 5: Composições coloridas executadas com técnicas de PDI para cada elemento dos 

mapas 

SENSOR COMPOSIÇÃO TÉCNICA DE PDI MAPA UTILIZADO 

OLI R(6) G(5) B(2) Composição Simples Geologia 

TM R(5) G(4) B(1) Composição Simples Geologia 

OLI R(5/2) G(4/3) B(6/4) Razão entre bandas Geomorfologia 

TM R(4/1) G(3/2) B(5/3) Razão entre bandas Geomorfologia 

OLI R(5) G(6) B(7) Composição Simples Pedologia 

TM R(4) G(5) B(7) Composição Simples Pedologia 

OLI R(6) G(5) B(4) Composição Simples Vegetação 

TM R(7) G(4) B(3) Composição Simples Vegetação 

OLI R(6) G(5) B(2) I(8) Fusão de bandas Uso e Cobertura 

OLI R(6/4) G(7/5) B(5/3) I(8) Fusão e Razão entre bandas Uso e Cobertura 

TM R(5/3) G(7/4) B(4/2) Razão entre bandas Uso e Cobertura 

TM R(5) G(4) B(1) Composição Simples Uso e Cobertura 

4.3. ELABORAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS 

4.3.1. Mapa de Declividade 

O Modelo Digital de Elevação (MDE) é um elemento base para a elaboração de uma 

carta de declividade. Ele é gerado a partir de um modelo numérico computacional que contêm 

informações do relevo, de onde são obtidas as declividades da área de estudo, conhecido como 

Modelo Numérico do Terreno (MNT). Este MNT é gerado fundamentando-se na interpolação, 

através de triângulos com tamanhos variados, dos valores de altimetria retirados de curvas de 

nível ou pontos com cota altimétrica e a partir destas altitudes o Mapa de Declividade pode ser 

elaborado (Carvalho, 2017). 

Em ambiente SIG ocorreu a manipulação do dado SRTM, cujas características já foram 

mencionadas anteriormente (Seção 4.1), para confeccionar o Modelo Digital de Elevação 

(MDE) 3D (Figura 4) e o Mapa de Declividade (Figura 5), com o intuito de analisar a altimetria 

da região e de servir como variável para o cálculo do IVC, que será apresentado posteriormente. 
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Figura 4: Modelo Digital de Elevação (MDE) da área de estudo, obtido a partir dos dados 

SRTM 

 

Figura 5: Mapa de Declividade da área de estudo 
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Para este estudo, a declividade foi agrupada baseando-se na classificação estabelecida 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa, 1979) (Tabela 6), porém teve a 

sua categorização adaptada, já que os dados altimétricos da área possuem valores bem menores 

do que os valores a nível de Brasil, para os quais a classificação da Embrapa foi construída. 

Também foi levado em consideração para a classificação, os intervalos utilizados na 

categorização do grau de vulnerabilidade da declividade para o cálculo do Índice de 

Vulnerabilidade Costeira (IVC), proposto por Busman (2016). 

Tabela 6: Classificação da declividade, segundo a Embrapa (1979) 

DECLIVIDADE (%) CLASSIFICAÇÃO DO RELEVO 

0 – 3 Plano 

3 – 8 Suave Ondulado 

8 – 20 Ondulado 

20 – 45 Forte Ondulado 

45 – 75 Montanhoso 

> 75 Forte Montanhoso 

4.3.2. Mapas das unidades geoambientais 

Após o devido tratamento das imagens selecionadas, elas foram inseridas em ambiente 

SIG para que os elementos de cada variável geoambiental (geologia, geomorfologia, vegetação 

e solos) e da variável uso e cobertura sejam otimizados visualmente no intuito de detalhar ainda 

mais a representação da paisagem, facilitando a análise e interpretação dos dados.  

Os mapas foram compilados a partir de shapefiles de cada unidade geoambiental já 

confeccionadas anteriormente pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), preservando o mesmo sistema de referência na vetorização 

e adaptados ao estudo com o auxílio de imagens dos satélites Landsat 5 TM e Landsat 8 OLI. 

Como produtos desta etapa obteve-se mapas de geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação 

e uso e cobertura numa escala de 1:150.000 para os anos de 2009 e 2019. As informações 

utilizadas para produção dos mapas estão apresentadas na Tabela 7. 

  



 

28 
 

Tabela 7: Informações pertinentes acerca da elaboração dos mapas das unidades geoambientais 

MAPA ESCALA ANO INFORMAÇÕES 

Geologia 1:150.000 2009 CPRM. IBGE. Landsat 5. Processamento em SIG. 

Geomorfologia 1:150.000 2009 CPRM. IBGE. Landsat 5. Processamento em SIG. 

Pedologia 1:150.000 2009 CPRM. IBGE. Embrapa. Landsat 5. Processamento em SIG. 

Vegetação 1:150.000 2009 IBGE. Landsat 5. Processamento em SIG. 

Uso e Cobertura 1:150.000 2009 IBGE. Landsat 5. Processamento em SIG. 

Geologia 1:150.000 2019 CPRM. IBGE. Landsat 8. Processamento em SIG. 

Geomorfologia 1:150.000 2019 CPRM. IBGE. Landsat 8. Processamento em SIG. 

Pedologia 1:150.000 2019 CPRM. IBGE. Embrapa. Landsat 8. Processamento em SIG. 

Vegetação 1:150.000 2019 IBGE. Landsat 8. Processamento em SIG. 

Uso e Cobertura 1:150.000 2019 IBGE. Landsat 8. Processamento em SIG. 

As unidades geologia, geomorfologia e pedologia tiveram os seus mapas 

confeccionados através da análise de imagens de satélite já processadas e traçando os limites 

dos elementos manualmente pelo software ArcMap 10.3 de acordo com o que era observado, 

levando em consideração mapas já confeccionados oriundos dos bancos de dados já 

mencionados. 

4.3.2.1. Mapa de Vegetação 

 As mudanças na saúde e características da vegetação de uma região está diretamente 

relacionada com as condições e variabilidade climática do local e, por este motivo, o 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) é reconhecido como um indicador confiável 

por todo o mundo, já que consegue relacionar estas variáveis em um único índice. O NDVI é 

calculado pela diferença entre os valores de reflectância do infravermelho próximo e do 

vermelho (região do visível) normalizados pela soma de ambos e as soluções encontradas 

variam de -1 a 1. As superfícies não vegetadas, como os corpos d’água são representadas por 

valores negativos, a presença de solos expostos é retratada por números próximos a 0 devido a 

alta reflectância das duas bandas utilizadas no cálculo, e a saúde da vegetação é determinada 

pela crescente dos valores positivos, com o seu valor máximo igual a 1, ou seja, quanto mais 

alto o número, mais densa e verde é a vegetação (Dagnachew et al., 2020). 

 Os mapas de vegetação deste estudo foram elaborados pelo método NDVI para os anos 

de 2009 e de 2019, utilizando as bandas 3 e 4 do Landsat 5 TM e as bandas 4 e 5 do Landsat 8 

OLI, respectivamente. O procedimento foi executado através da calculadora raster do software 

ArcMap 10.3, onde foram aplicadas as equações (1) e (2). Logo após, os intervalos de 
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classificação foram escolhidos tomando como base os limites tradicionais do método e a 

comparação do resultado obtido com as imagens de satélite já processadas. 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿5 =  
𝐵4𝐿5 −  𝐵3𝐿5

𝐵3𝐿5 + 𝐵4𝐿5
 (1) 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿8 =  
𝐵5𝐿8 −  𝐵4𝐿8

𝐵4𝐿8 + 𝐵5𝐿8
 (2) 

 Onde:  

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿5 = Índice NDVI para o Landsat 5; 

𝑁𝐷𝑉𝐼𝐿8 = Índice NDVI para o Landsat 8; 

𝐵3𝐿5 = Banda Vermelha do Visível do Landsat 5 (Banda 3); 

𝐵4𝐿5 = Banda do Infravermelho Próximo do Landsat 5 (Banda 4); 

𝐵4𝐿8 = Banda Vermelha do Visível do Landsat 8 (Banda 4); 

𝐵5𝐿8 = Banda do Infravermelho Próximo do Landsat 8 (Banda 5); 

4.3.2.2. Mapa de Uso e Cobertura 

 Existem diversos métodos que auxiliam na análise e classificação de diferentes tipos de 

cobertura de solos. Um destes métodos, que tem como vantagem a boa precisão e a grande 

difusão de uso, é a classificação supervisionada. Ela consiste na criação de amostras, feita 

manualmente pelo usuário, para cada elemento pertencente à região, que definem a assinatura 

espectral destes elementos, e então auxiliam o software a executar o processo de classificação 

de forma automatizada (Ghebrezgabher et al., 2016). 

 Utilizando a ferramenta Training Sample Manager do software ArcMap 10.3 criou-se 

um mínimo de 4 amostras para classe (agricultura, solo exposto, área vegetada, área urbanizada 

e corpos d’água) presente na região. Com a amostragem concluída, o programa 

automaticamente criou as assinaturas espectrais para todos os componentes, que em seguida 

foram utilizadas na ferramenta responsável por realizar a classificação supervisionada: a 

Classificação de Máxima Verossimilhança. 

4.4. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE NATURAL (IVN) E AMBIENTAL (IVA) 

Nesta etapa foram elaborados mapas de vulnerabilidade para cada unidade geoambiental 

(geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso e ocupação) para os anos de 2009 e 2019. 
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Para isso, determinou-se graus de vulnerabilidade para todas as classes de cada variável com 

intervalos de 0,5 em uma escala variando de 1 a 5, sendo 1 uma área muito estável, pouco 

vulnerável e 5 uma região muito instável, muito vulnerável, ou seja, com o grau de 

vulnerabilidade crescendo à medida que estas notas aumentam.  O grau de vulnerabilidade para 

cada classe baseia-se nos trabalhos de Crepani et al. (2001), Grigio (2008), Busman (2016), 

Oliveira (2017) e Carvalho (2017) e podem ser visualizadas na Tabela 8. 

Tabela 8: Apresentação das notas referentes a cada classe para elaboração dos mapas de 

vulnerabilidade de cada indicador 

INDICADORES CLASSES NOTA 
GRAU DE 

VULNERABILIDADE 

Geologia 

Depósitos litorâneos de praia e dunas móveis 5,0 Muito Alta 

Formação Barreiras 2,5 Baixa 

Formação Jandaíra 1,5 Muito Baixa 

Geomorfologia 

Dunas Fixas 3,5 Alta 

Dunas Móveis 5,0 Muito Alta 

Praia 5,0 Muito Alta 

Tabuleiro Costeiro 1,5 Muito Baixa 

Pedologia 

Luvissolo Crômico Eutrófico 3,0 Média 

Neossolo Quartzarênico Distrófico 4,0 Alta 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico Distrófico 5,0 Muito Alta 

Vegetação 

Ausência de vegetação 1,0 Muito Baixa 

Savana Arborizada / Campo-cerrado 3,0 Média 

Restinga Herbácea / Savana Arborizada 4,0 Alta 

Restinga Herbácea 4,5 Muito Alta 

Restinga Arbustiva / Arbórea 3,5 Alta 

Uso e Cobertura 

Agricultura 3,0 Média 

Área Urbanizada 5,0 Muito Alta 

Área Vegetada 2,0 Baixa 

Solo Exposto 4,0 Alta 

O IVN e o IVA foram escolhidos para representar a susceptibilidade da área a erosão 

por serem amplamente aplicados em todo o mundo e por serem de fácil execução. A 

metodologia adotada para o cálculo dos índices baseia-se em trabalhos tradicionais com 

aplicação no Brasil como o de Crepani et al. (2001) e Grigio et al. (2008), e outros mais recentes 

como o de Busman (2016).  
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A obtenção do mapa de vulnerabilidade natural é realizada ao cruzar os mapas de 

vulnerabilidade das unidades geoambientais (geologia, geomorfologia, vegetação e solos) já 

com as notas atribuídas para cada classe, aplicando a todas o mesmo peso. Este procedimento 

foi realizado utilizando as ferramentas de reclassificação e a calculadora raster do software 

Arcmap 10.3. A equação (3) demonstra o cálculo utilizado na calculadora para elaboração do 

produto. 

IVN =
(GEOM + GEO + VEG + SOL)

4
 

(3) 

Onde:  

IVN = Índice de Vulnerabilidade Natural;  

GEOM = Geomorfologia;  

GEO = Geologia;  

VEG = Vegetação;  

SOL = Solos. 

O programa utilizado possui uma limitação na calculadora raster: os resultados 

apresentados pela equação são arredondados para o número inteiro mais próximo, 

inviabilizando assim, a possibilidade de uso de uma escala de vulnerabilidade possuindo 

números decimais. Para contornar este problema, as notas atribuídas para cada classe (Tabela 

8) foram multiplicadas por 100, e ao serem equacionadas na calculadora raster, também 

desfrutaremos como resultado de um valor multiplicado por 100. Logo, para o estudo, a casa 

da centena no resultado da equação representa o número antes da vírgula da escala de grau de 

vulnerabilidade, a casa da dezena reflete a primeira casa decimal e por fim, a unidade configura 

a segunda casa decimal da classificação. 

Para o mapa de vulnerabilidade ambiental seguiu-se o mesmo procedimento e mesmas 

limitações da obtenção do mapa de vulnerabilidade natural apresentadas acima, diferindo 

apenas nos produtos de entrada utilizados na elaboração e na equação em si.  Sendo assim, o 

IVA é adquirido através da média aritmética dos mapas de geologia, geologia, vegetação e 

pedologia, como no IVN, com a adição do mapa de uso e cobertura, assumindo a configuração 

exemplificada na equação (4). 

IVA =
(GEOM + GEO + VEG + SOL + USO)

5
 

(4) 
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Onde:  

IVA = Índice de Vulnerabilidade Ambiental;  

GEOM = Geomorfologia;  

GEO = Geologia;  

VEG = Vegetação;  

SOL = Solos.  

USO = Uso e Cobertura do Solo. 

Os resultados dos cruzamentos dos índices são distribuídos em cinco categorias de 

vulnerabilidade física variando de muito baixa vulnerabilidade a muito alta vulnerabilidade, 

como apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9: Intervalos das categorias da vulnerabilidade física, aplicados nos índices 

MUITO BAIXA BAIXA MÉDIA ALTA MUITO ALTA 

1,00 – 1,8 1,80 – 2,60 2,60 – 3,40 3,40 – 4,20 4,20 – 5,00 

Fonte: Adaptado de Busman, 2016. 

Além do cálculo dos índices por média aritmética, os ponderadores de Saaty (2008) 

também são utilizados, gerando mapas de vulnerabilidade com pesos para cada variável através 

do Processo Analítico de Hierarquia (PAH). Nesse método, as variáveis são comparadas uma a 

uma e atribui-se um valor de ponderação em uma escala numérica que varia de extremamente 

mais a extramamente menos importante, como indica a Tabela 10. 

Tabela 10: Escala de ponderadores de Saaty seguindo o Processo Analítico de Hierarquia para 

obtenção do grau de relevância das variáveis 

 MENOS IMPORTANTE MAIS IMPORTANTE 

EXTREMAMENTE 1/9 9 

MUITO FORTEMENTE 1/7 7 

FORTEMENTE 1/5 6 

MODERADAMENTE 1/3 3 

IGUALMENTE IMPORTANTE 1 

Fonte: Saaty, 2008. 

 Os valores adotados para realização do procedimento do PAH estão expostos na Tabela 

11. Neste caso, cada variável apresentada na coluna da esquerda foi comparada com todas as 

variáveis dispostas na primeira linha da tabela, uma a uma. Após o confronto das variantes, 
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realizou-se o somatório destes números para todas as colunas, com o objetivo de efetuar a 

normalização de cada valor atribuído e assim obter os pesos individuais das variáveis, por média 

aritmética, e a taxa de consistência do Processo Analítico Hierárquico. As resultâncias 

referentes a todo este esquema pode ser visualizado na Tabela 11, 12 e 13. 

Tabela 11: Valores adotados para cada confrontação seguindo a escala de comparadores de 

Saaty (2008) 

VARIÁVEL (I) (II) (III) (IV) (V) 

GEOLOGIA (I) 1 1/5 1/3 1/3 1/3 

GEOMORFOLOGIA (II) 5 1 3 3 1 

SOLOS (III) 3 1/3 1 1/3 1/3 

VEGETAÇÃO (IV) 3 1/3 3 1 1 

USO E COBERTURA (V) 3 1 3 1 1 

SOMATÓRIO (IVN) 12,0 1,8667 7,3333 4,6667 - 

SOMATÓRIO (IVA) 15,0 2,8667 10,3333 5,6667 3,6667 

Tabela 12: Valores normalizados e exposição dos pesos encontrados para cada variante do IVN 

VARIÁVEL (I) (II) (III) (IV) PRIORIDADE LOCAL 

(PESOS) 

GEOLOGIA (I) 0,0833 0,1071 0,0454 0,0714 0,0768 (7,68%) 

GEOMORFOLOGIA (II) 0,4167 0,5357 0,4091 0,6429 0,5011 (50,11%) 

SOLOS (III) 0,25 0,1786 0,1364 0,0714 0,1591 (15,91%) 

VEGETAÇÃO (IV) 0,25 0,1786 0,4091 0,2143 0,2630 (26,30%) 

Tabela 13: Valores normalizados e exposição dos pesos encontrados para cada variante do IVA 

VARIÁVEL (I) (II) (III) (IV) (V) PRIORIDADE LOCAL 

(PESOS) 

GEOLOGIA (I) 0,0667 0,0698 0,0323 0,0588 0,0909 0,0639 (6,39%) 

GEOMORFOLOGIA (II) 0,3333 0,3488 0,2903 0,5294 0,2727 0,3549 (35,49%) 

SOLOS (III) 0,2 0,1163 0,0968 0,0588 0,0909 0,1125 (11,25%) 

VEGETAÇÃO (IV) 0,2 0,1163 0,2903 0,1765 0,2727 0,2112 (21,11%) 

USO E COBERTURA (V) 0,2 0,3488 0,2903 0,1765 0,2727 0,2577 (25,76%) 

 Para assegurar a confiabilidade do processo, Saaty (2008) definiu uma taxa de 

consistência máxima aceitável no valor de 0,1, ou seja, se a Taxa de Consistência (CR) da 

matriz de julgamento for menor ou igual a 0,1, a matriz de julgamento é considerada 

consistente. Para valores maiores que 0,1, a matriz de julgamento é tida como inconsistente e 

todo o processo precisa ser refeito. A taxa de consistência (CR) é calculada através da equação 
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(5). Neste estudo, calculou-se os CR’s com os valores de julgamento do IVN e IVA dispostos 

na tabela 12 e 13. 

 

𝐶𝑅 =  
λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

(𝑛 − 1) 𝑥 𝑅𝐼
 (5) 

Onde:  

CR = Taxa de consistência; 

λ𝑚𝑎𝑥 = Autovalor máximo da matriz de julgamento; 

n = Número de variáveis utilizadas (ordem da matriz de julgamento); 

RI = Índice de consistência aleatório 

Os valores de RI foram tabelados por Saaty (1991) e variam de acordo com o número 

de variáveis presentes na matriz de julgamento. Para o IVN, com o emprego de 4 variáveis, a 

taxa de consistência máxima aceitável é no valor de 0,90, enquanto para o IVA, que possui 5 

variáveis, este limite aumenta para 1,12. Os valores de CR obtidos para o IVN e o IVA foram 

de 0,093 e 0,063 respectivamente, e implicam numa aceitabilidade do recurso aplicado, pois 

ambos os valores são menores que 0,1 (máximo permitido). 

Após a obtenção dos pesos, o IVN e o IVA foram calculados pelo somatório das 

variáveis multiplicadas pela sua respectiva ponderação, e através da ferramenta calculadora 

raster do ArcMap 10.3 deu-se origem aos mapas de vulnerabilidade natural e ambiental por 

Processo Analítico Hierárquico. As equações do IVN (6) e IVA (7) resultantes do método estão 

apresentadas a seguir. 

𝐼𝑉𝑁𝑃𝐴𝐻  = 0,0768 x GEO + 0,5011 x GEOM + 0,1591 x SOL + 0,2630 x VEG (6) 

𝐼𝑉𝐴𝑃𝐴𝐻  = 0,0639 x GEO + 0,3549 x GEOM + 0,1125 x SOL + 0,2111 x VEG  

+ 0,2577 x USO 
(7) 

Onde:  

𝐼𝑉𝑁𝑃𝐴𝐻  = IVA = Índice de Vulnerabilidade Natural pelo PAH;  

𝐼𝑉𝐴𝑃𝐴𝐻  = IVA = Índice de Vulnerabilidade Ambiental pelo PAH; 

GEOM = Geomorfologia;  

GEO = Geologia;  

VEG = Vegetação;  



 

35 
 

SOL = Solos.  

USO = Uso e Cobertura do Solo. 

4.5. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE COSTEIRA (IVC) 

 A exposição e a vulnerabilidade de uma área costeira são influenciadas por fatores 

econômicos, sociais, naturais e culturais, tornando complexo o estudo quantitativo e a 

realização de prognósticos da região para tomada de decisões usufruindo de todas estas 

variáveis. Uma das análises mais utilizadas por pesquisadores de zonas costeiras para classificar 

a vulnerabilidade destas áreas é o Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC), que foi 

inicialmente proposto por Gornitz et al. (1994) e difundido pelo Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (USGS). Os resultados deste índice destacam as mudanças causadas por fatores naturais 

e antrópicos na linha de costa e presumem o movimento da linha costeira em direção ao 

continente (Pantusa et al., 2018). 

O cálculo desta metodologia é realizado através da avaliação das alterações da Linha de 

Costa (LC) e leva em consideração seis varíaveis, sendo três físicas (geomorfologia, declividade 

da costa e variação da LC) e três dinâmicas (variação da maré, altura de ondas e cenários de 

elevação do nível do mar). Alguns trabalhos, como o de Busman (2016), adequaram o IVC a 

sua região de estudo adicionando outras três variáveis referentes a infraestrutura urbana 

costeira, atividade ou uso atual da linha de costa e prognóstico da variação da linha de costa. 

 O IVC foi calculado seguindo duas metodologias: IVC-USGS, para o método de Gornitz 

et al. (1994), e IVC para o método com as três variáveis adicionais. Nesta pesquisa foram 

realizados seis modelos de vulnerabilidade costeira, levando em consideração três cenários de 

aumento relativo do nível do mar para cada metodologia de IVC.  

Para isto, inicialmente, utilizando o ArcMap 10.3, criou-se uma shapefile, com mesma 

feição de linha de costa, para cada variável necessária ao cálculo do IVC. Os dados relacionados 

a cada variável foram inseridos na sua shapefile, que em seguida passou por uma reclassificação 

seguindo o demonstrado na Tabela 14. Esta classificação seguiu uma escala de grau de 

vulnerabilidade, variando de muito baixa (com escore igual a 1) a muito alta (escore igual a 5) 

vulnerabilidade e foi respaldada pelos trabalhos de Amaro et al. (2021), Busman (2016), Thieler 

e Hammar-Klose (1999) e Gornitz (1991). Estes valores foram escolhidos para seguir o mesmo 

padrão de classificação utilizados no IVN e IVA. 
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Tabela 14: Classificação das variáveis utilizadas para o cálculo do IVC e IVC-USGS quanto 

a vulnerabilidade 

VARIÁVEIS 
MUITO 

BAIXA 
BAIXA MÉDIA ALTA 

MUITO 

ALTA 

Geomorfologia Dunas Fixas - - Dunas Móveis Praias 

Taxa de variação da 

linha de costa 
- - -2 a 2 m/ano -2 a -10 m/ano - 

Declividade < 1% e > 45% 1 - 2 % 2 - 3,33 % 3,33 - 5% 5 - 45% 

Altura significativa 

das ondas 
- - - - 1,48 m 

Amplitude de marés 0,91 m - - - - 

Variação do nível 

médio do mar 
- - RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5 

Uso/Atividade Área vegetada Solo exposto - - 
Área 

Urbanizada 

Infraestrutura 

urbana 
Ausente - - - 

Lazer; 

Engenharia 

Costeira 

Projeção da variação 

da linha de costa 
- - -2 a 2 m/ano -2 a -10 m/ano - 

Com o intuito de igualar a importância de todas as variáveis utilizadas, neste estudo 

optou-se por calcular os dois índices através da média aritmética, reproduzindo a proposta 

metodológica criada por Busman (2016). Logo, com a classificação realizada, utilizou-se a 

ferramenta calculadora raster no ArcMap 10.3 para que, através das equações (8) e (9), as duas 

metodologias do IVC sejam processadas. 

IVC-USGS = 
(GEOM + VLC + DEC + ALT + AMP + CEN)

6
 (8) 

  

IVC =  
(GEOM + VLC + DEC + ALT + AMP + CEN + PROGVLC + INFRA + USO)

9
 (9) 

Onde:  

IVC = Índice de Vulnerabilidade Costeira;  

GEOM = Geomorfologia;  

VLC = Variação da linha de costa;  

DEC = Declividade;  
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ALT = Altura significativa de ondas;  

AMP = Amplitude de maré;  

CEN = Cenários de aumento relativo do nível médio do mar;  

PROGVLC = Prognóstico da variação da linha de costa;  

INFRA = Infraestrutura urbana;  

USO = Tipo de uso ou atividade. 

4.5.1. Dados Físicos 

 Os dados referentes as variáveis Geomorfologia, Declividade e Tipo de uso ou atividade 

foram extraídos dos seus respectivos mapas temáticos apresentados anteriormente na seção 4.3. 

A shapefile da variável Infraestrutura Urbana foi criada com o auxílio de imagens do satélite 

Landsat 8 para o ano de 2020, observando a presença ou ausência de tecnologias para diversas 

funcionalidades na zona costeira. 

4.5.1.1 Variação da Linha de Costa e Prognóstico da Variação da Linha de Costa 

 Para quantificar a variação da linha de costa utilizou-se como referência a taxa de 

erosão/acresção desta linha, que neste estudo foram determinadas tomando como base as LC’s 

extraídas da análise das imagens do satélite Landsat 5 TM e Landsat 8 OLI dos anos de 1989, 

1999, 2009 e 2019, caracterizadas na Tabela 15. A análise foi realizada com intervalos de 10 

anos e com características de maré parecidas, buscando também minimizar a fonte de erros, 

selecionando imagens com a menor cobertura de nuvens possível a fim de produzir resultados 

representativos da dinâmica costeira da região. 

Tabela 15: Características das imagens Landsat utilizadas na extração das linhas de costa 

SENSOR 
RESOLUÇÃO 

ESPACIAL 

DATA DE 

AQUISIÇÃO 

HORA DE 

AQUISIÇÃO 

ALTURA 

DA MARÉ 
LUA FONTE 

TM 30 m 02/08/1989 12:01 0,29 m Nova INPE 

TM 30 m 29/07/1999 12:12 0,31 m Cheia INPE 

TM 30 m 08/07/2009 12:23 0,45 m Cheia USGS 

OLI 30 m (B1 a B7) 08/10/2019 12:35 0,61 m Crescente USGS 

 Utilizou-se as bandas mencionadas na Tabela 12 para obter quatro imagens processadas 

para cada ano: a do NDVI e as dos coeficientes da transformação espectral Tasseled Cap 

(Brightness, Greeness e Wetness). A partir delas criou-se uma shapefile de forma automática 

utilizando a ferramenta Category Land and Sea do ArcMap 10.3, que separa o mar e o 
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continente, para que assim as linhas de costas sejam extraídas através da ferramenta Create 

Shore Boundary. Por fim, algumas pequenas imperfeições foram corrigidas de forma manual 

nas linhas de costa geradas. 

 Ainda em ambiente SIG, gerou-se uma baseline a partir de uma das LC’s e utilizando o 

software Digital Shoreline Analysis Sytem 4.0 (DSAS 4.0) da USGS para produzir os 

transectos, que por sua vez, são os pontos onde os dados de erosão/acresção são idealizados. Os 

transectos são linhas perpendiculares oriundas da linha de base que foram geradas com 50 m 

de espaçamento entre elas e com comprimento maior que a maior distância vertical entre a 

baseline e um ponto da linha de costa (nesse caso, 300 m). Após isto, as estatísticas foram 

calculadas pelo software em questão e os dados para a análise de vulnerabilidade puderam ser 

visualizados. 

 A variação da linha de costa pôde ser analisada através da Net Shoreline Movement 

(NSM), que calcula a distância entre duas shorelines em um mesmo transecto. As taxas de 

erosão/acresção foram determinadas pela regressão linear de mínimos quadrados (LRR – 

Linear Regression), que consiste na inclusão de uma reta que melhor se aproxima aos resultados 

das quatro somas (dos quatro anos separadamente) dos quadrados da distância entre o transecto 

e o ponto de determinada linha de costa. A inclinação desta reta representa a taxa de 

acresção/erosão, ou seja, a variável Variação da Linha de Costa. O Prognóstico da Variação da 

Linha de Costa seguiu o procedimento apresentado por Busman (2016), realizando o cálculo da 

variável pelo Least Median Squares (LMS), que difere do LRR por utilizar as medianas ao 

invés das médias no cálculo da distância entre a baseline e o ponto (USGS, 2018). 

4.5.2. Dados Hidrodinâmicos 

4.5.2.1. Amplitude da maré 

 Como a região de estudo não possui dados de maré, aplicou-se uma adaptação de uma 

equação criada por Formigone e Araújo (2005), em que se utiliza os dados de altura (m) e 

distância (km), seguindo um mesmo meridiano, dos dois pontos com dados mais próximos do 

local, com o intuito de interpolar a altura ou amplitude da maré da localidade. 

Para desenvolvimento do método, reuniu-se os dados das tábuas de maré da Diretoria 

de Hidrografia e Navegação (DNH) da Marinha do Brasil dos portos de Natal e Macau, que são 

os portos com dados de maré mais próximos a região de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso. 
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 O porto de Natal possui dados de elevação de maré, em metros, para os anos de 1988 a 

2019, enquanto o porto de Macau dispõe destas informações para os anos de 1984 a 2019. Estes 

dados foram fixados em duas tabelas no Excel, uma para cada porto, a fim de calcular a 

amplitude para cada ciclo de maré dentro destes intervalos de tempo, ou seja, duas amplitudes 

para cada dia de ano. Logo após, determinou-se a média das amplitudes de maré de ambos os 

portos, que posteriormente foram empregadas para estipular a amplitude de maré da região de 

estudo através da equação (10), adaptada de Formigone e Araújo (2005). As distâncias entre os 

pontos foram determinadas através do Google Earth e a classificação da variável para o cálculo 

do IVC foi fundamentado no trabalho de Gornitz et al (1991). 

𝐴𝑀𝑃𝑅𝐸 =
𝐴𝑀𝑃𝑃𝑁 𝑥 𝐷𝑃𝑀 + 𝐴𝑀𝑃𝑃𝑀 𝑥 𝐷𝑃𝑁

𝐷𝑃𝑀 +  𝐷𝑃𝑁 
 

(10) 

 Onde: 

𝐴𝑀𝑃𝑅𝐸 = Amplitude média da maré na região de estudo (m); 

 𝐴𝑀𝑃𝑃𝑁 = Amplitude média da maré no Porto de Natal (m); 

 𝐴𝑀𝑃𝑃𝑀 = Amplitude média da maré no Porto de Macau (m); 

 𝐷𝑃𝑀 = Distância entre o ponto médio da região de estudo e o Porto de Macau segundo 

o mesmo meridiano (km); 

 𝐷𝑃𝑁 = Distância entre o ponto médio da região de estudo e o Porto de Natal segundo o 

mesmo meridiano (km). 

4.5.2.2. Altura significativa da onda 

 O dado de altura significativa da onda da região foi adquirido através da análise de uma 

série de dados gerados por um marco da ERA5 desenvolvido pela European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts localizado num ponto no meio do mar de latitude -5 e 

longitude -35,5. Para aquisição foi realizada a média dos dados pertencentes aos anos de 1979 

a 2019. 

4.5.2.3. Variação do Nível Médio do Mar (NMM) 

 O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) produz geralmente, a 

cada 7 anos, aproximadamente, um relatório que traz informações sobre as mudanças 

climáticas, trazendo os impactos causados e a vulnerabilidade do planeta a estas alterações. O 

quinto relatório de mudanças climáticas, publicado em 2014 pelo IPCC, apresenta as variações 
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do NMM com projeções até o final do século XXI, destacando como principais colaboradores 

para essas modificações, o derretimento das geleiras e a expansão térmica das águas oceânicas.  

As variações do NMM são representadas por meio de quatro cenários chamados de 

Representative Concentration Pathway (RCP), que variam de mais otimista, que é o caso do 

RCP 2,6 com taxa média de aumento do NMM no valor de 4,4 mm/ano, a mais pessimista, 

representado pelo RCP 8,5 que possui 11,2 mm/ano como taxa média. O RCP 4,5 e o RCP 6,0 

são os cenários intermediários, e por terem características bem similares adotou-se o RCP 4,5 

com taxa média de aumento do NMM de 6,1 mm/ano para se fazer presente neste trabalho. 

Desta forma, o cálculo do IVC e do IVC-USGS será realizado para três diferentes cenários de 

variação do NMM: cenário otimista (RCP 2,6), cenário intermediário (RCP 4,5) e cenário 

pessimista (RCP 8,5). 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 O método escolhido para realizar a análise estatística nos índices de vulnerabilidade foi 

a Análise de Componentes Principais (ACP) devido a sua fácil aplicação e a sua vasta utilização 

em trabalhos de mesmo objetivo. A ACP visa a redução da dimensionalidade de um número de 

variáveis, transformando-as em um novo conjunto e preservando a maior quantidade de 

informações do grupo original possíveis. Cada componente principal é formada por uma 

associação das variáveis originais que mais apresentam cargas de correlação entre elas. Para 

determinar as variáveis pertencentes a cada CP utilizou-se como base os Intervalos de 

Correlação de Pearson criados por Colton (1974) mostrados na Tabela 16 e julgou-se adequado 

que a maior carga da variável que obtivesse no mínimo uma correlação moderada fosse inserida 

na CP, ou seja, a carga com maior valor da variável sendo superior a |0,5| (Colton, 1974; Jolliffe 

e Cadima, 2016). 

Tabela 16: Intervalos de Correlação de Pearson, de acordo com Colton (1971) 

RELAÇÃO INEXISTENTE FRACA MODERADA FORTE 

CORRELAÇÃO 0 a |0,25| |0,25| a |0,50| |0,50| a |0,75| |0,75| a |1,00| 

 Para aplicação dos métodos foram utilizadas as proporções das variáveis físicas já 

classificadas nos graus de vulnerabilidade, com notas variando de 1 a 5, de acordo com o 

exposto na Tabela 9. O cálculo das componentes principais, assim como das suas variâncias e 

variâncias acumuladas foram determinadas através do software estatístico PAST. Aplicou-se a 
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ACP apenas nos índices de vulnerabilidade médio, onde todas as variáveis possuem mesmo 

grau de influência na equação. Nos índices ponderados adotou-se peso para todas as variáveis 

julgando a importância delas na equação, sendo assim, considerou-se desnecessário o emprego 

desta análise estatística neste método.   
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5. RESULTADOS 

5.1. MAPEAMENTO DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS 

A partir da compilação e atualização dos dados de unidades geomorfológicas, a área de 

estudo apresenta quatro unidades de relevo: Dunas fixas, Dunas móveis, Praia e Tabuleiro 

Costeiro. Estas classes constituem em proporção, relacionando com a área total, 

aproximadamente, 23,25%, 6,12%, 1,21% e 69,42% para o ano de 2009 e de 24,30%, 4,99%, 

1,16% e 69,55% para o ano de 2019, respectivamente. A distribuição destas feições pode ser 

visualizada na Figura 6.  

Ao analisar o mapa de localização (Figura 2) e o mapa de distribuição das unidades 

geomorfológicas locais (Figura 6) observa-se que os aerogeradores foram instalados, em sua 

maioria, sobre os campos de dunas. Porém, uma parcela do parque eólico situa-se sobre os 

tabuleiros costeiros, tendo apenas uma de suas turbinas localizada próxima à linha de ruptura 

desta unidade. Os dois elementos geomorfológicos (as dunas e a região de projeção horizontal 

de 100 m até a linha de ruptura de tabuleiros costeiros) são considerados pela resolução do 

CONAMA n° 303/2002 como Áreas de Proteção Permanente (APP), e o surgimento de grandes 

empreendimentos nestas áreas pode acarretar problemas ambientais e sociais graves para o local 

em questão. Por se tratar de regiões de dinâmica facilmente modificada, estas áreas deveriam 

ser protegidas de qualquer intervenção antrópica, visando evitar o aumento da vulnerabilidade 

e da destruição de ecossistemas.  

As unidades litoestratigráficas presentes na região são referentes aos períodos 

Mesozóico e Cenozóico. Elas estão representadas pelos depósitos litorâneos de praias e dunas 

móveis e pelas rochas pertencentes à Formação Barreiras e à Formação Jandaíra. No 

mapeamento (Figura 7), adaptado do mapa geológico do Rio Grande do Norte feito pela CPRM 

(ano), foi possível identificar que, em 2009, 27,08% da área total era composta por depósitos 

litorâneos de praia e dunas móveis, 47,32% pela Formação Barreiras e 25,60% pela Formação 

Jandaíra, enquanto em 2019, estes números se modificam para 26,72%, 47,44% e 25,84%, 

respectivamente.  
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Figura 6: Mapa de Geomorfologia da área de estudo nos anos de 2009 e 2019 
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Figura 7: Mapa de Geologia da área de estudo nos anos de 2009 e 2019 

 

O mapa pedológico da região, representado na Figura 8, é composto por dois grupos de 

solos: os Neossolos, divididos em Quartzarênicos Distróficos e Quartzarênicos Hidromórficos 

Distróficos, e os Luvissolos, sendo Crômico sua subcategoria. Em 2009, a maior parte da área 

de estudo era composta pelos Luvissolos Crômicos, atingindo 74,62% da área total, o Neossolo 

Quartzarênico Distrófico constituía 25,09%, enquanto o Neossolo Quartzarênico Hidromórfico 

Distrófico apenas 0,29%. As mesmas proporções puderam ser observadas no mapeamento 

realizado para 2019. 
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 Figura 8: Mapa de Pedologia da área de estudo nos anos de 2009 e 2019 

 

No ano de 2009, a vegetação local se apresentava com excelente estado de conservação 

no mapeamento feito por NDVI. Sendo assim, 46,86% da área total era coberta de Restinga 

Arbustiva/Arbórea (Alto vigor), 25,97% de Restinga Herbácea (Médio vigor), 6,01% de 

Restinga Herbácea/Savana Arborizada, 12,55% de Savana Arborizada/Campo-cerrado 

(Baixíssimo vigor) e 8,61% de área sem vegetação. Em 2019 estes números sofreram alterações 

significativas de acordo com o método NDVI, expostas na Figura 9, modificando para 22,28%, 

34,45%, 21,85%, 13,54% e 7,88%, respectivamente. 
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Figura 9: Mapa de vegetação da área de estudo nos anos de 2009 e 2019 

 

Dentro da área de estudo é comum a presença de alguns povoados como Morro dos 

Touros, Cauã e o de Canto de Baixo e de alguns Parques Eólicos, que juntos formam a principal 

influência antrópica na região. O mapa de Uso e Cobertura de 2009 da localidade (Figura 10) 

mostra que 74,86% da área é composta por Vegetação, 0,85% por cidades ou povoados (Área 

Urbanizada), 19,94% por solo exposto e 4,35% por áreas utilizadas na Agricultura. Em 2019, 

após a instalação dos Parques Eólicos, a proporção de solo exposto subiu para 25,49%, devido 

a construção de vias de acesso e da limpeza da vegetação nas áreas de instalação dos 
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aerogeradores. Observou-se também um pequeno crescimento da Área Urbanizada e das 

utilizadas na Agricultura, que passaram para 1,06% e 4,90%, respectivamente, enquanto a Área 

Vegetada sofreu uma redução de 6,32%, totalizando 68,54% neste ano. 

Figura 10: Mapa de Uso e Cobertura da área de estudo nos anos de 2009 e 2019 
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5.2. ANÁLISE DOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE NATURAL E AMBIENTAL 

5.2.1. Classificação da vulnerabilidade por variável 

 Com a atribuição de notas realizada para cada elemento das unidades geoambientais, a 

classificação quanto ao grau de vulnerabilidade de cada variável se configurou como mostrado 

na Figura 11, para o ano de 2009, e na Figura 12, para o ano de 2019. Ao observar as imagens 

notam-se poucas mudanças de proporções nas classes das variáveis de Geomorfologia, 

Geologia e Pedologia, como esperado, já que estas unidades não apresentam dinâmica, 

enquanto as variáveis Vegetação e Uso e Ocupação sofrem alterações significativas. As ações 

antrópicas possuem uma maior influência no Uso e Ocupação e na Vegetação em comparação 

com as demais variáveis, tanto pela manipulação e escolha do uso e função do solo, quanto 

pelos desmatamentos e queimadas para utilização da matéria-prima ou preparo do solo para 

plantio, o que pode ter contribuído para as diferenças nas proporções exibidas entre as Figuras 

11 e 12. 

Figura 11: Gráfico da área, em porcentagem, da classificação de vulnerabilidade das 

unidades geoambientais individualizadas do ano de 2009 

 

 A variável geomorfologia apresentou grau de vulnerabilidade muito baixa, alta e muito 

alta nos dois anos estudados, com cerca de 70% para a classe muito baixa em função da alta 

incidência de Tabuleiros Costeiros. A alta vulnerabilidade foi gerada pela presença das Dunas 

Móveis e Praias e observou-se uma diminuição de aproximadamente 1% nesta classe entre os 

anos de 2009 e 2019, que possivelmente foi causada pelas diferenças de direção e velocidade 
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dos ventos nos períodos em que as imagens de satélites foram captadas, tendo em vista a 

facilidade do elemento Dunas Móveis de se modificar frente a essa intempérie. Quanto à 

geologia, em ambos os anos, foram apresentadas classes muito baixa, baixa e muito alta com 

proporções de cerca de 48% para baixa vulnerabilidade e cerca de 26% para cada uma das 

restantes. Em relação a Pedologia, a média vulnerabilidade se mostrou de grande impacto 

atingindo cerca de 75% da área total, seguida pela muito alta vulnerabilidade, com 

aproximadamente 25%, e pela pouca presença da classe alta vulnerabilidade com 0,3% nos dois 

anos analisados. 

Figura 12: Gráfico da área, em porcentagem, da classificação de vulnerabilidade das 

unidades geoambientais individualizadas do ano de 2019 

 

 A implantação do parque eólico influenciou a variável Uso e Ocupação, visto que 

grandes áreas foram modificadas para instalação dos aerogeradores e para criação de vias de 

acesso sem pavimentação, o que pode ser constatado no crescimento da classe alta 

vulnerabilidade entre os anos de 2009 e 2019. Esta classe, que é constituída pela presença de 

solo exposto, passou de 20% em 2009 para cerca de 25% em 2019. A vulnerabilidade baixa, 

que indica áreas vegetadas decresce aproximadamente 5%, chegando em 2019 a cerca de 69%. 

Também aparecem nesta variável os graus de vulnerabilidade média e muito alta, com poucas 

proporções. 

 A criação das vias mencionadas anteriormente juntamente com a aplicação da 

agricultura local deve ter causado mudanças na cobertura vegetal da região, o que fez com que 

a variável experimentasse notáveis mudanças comprovadas pelo avanço da classe alta 
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vulnerabilidade que cresceu cerca de 10% de 2009 para 2019. Consequentemente, houve um 

decréscimo da vulnerabilidade alta na mesma proporção. Também se mostraram presentes áreas 

com vulnerabilidade muito baixa e média. 

5.2.2. Índices de Vulnerabilidade Médio 

Os mapas dos Índices de Vulnerabilidade Natural Médio (IVNM) dos anos de 2009 e 

2019 (Figura 13) que foram gerados através da média aritmética de quatro unidades 

geoambientais (geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação) tiveram como resultado uma 

área contendo os cinco graus de vulnerabilidade utilizados nesse estudo: muito baixa, baixa, 

média, alta e muito alta. 

Figura 13: Mapa dos Índices de Vulnerabilidade Natural da área de estudo nos anos de 2009 

e 2019 
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Regiões de zona costeira que possuem principalmente ambientes de vegetação com 

médio vigor formaram a muito alta vulnerabilidade, que atingiu valores de 7,76% em 2009 e 

de 9,02% em 2019. As dunas fixas e móveis não vegetadas ou pouco vegetadas marcaram 

19,81% e 18,40% nestes anos respectivos, sendo classificadas como alta vulnerabilidade. As 

áreas de tabuleiros costeiros vegetados pertencentes a Formação Barreiras e a Formação 

Jandaíra foram responsáveis pela média e baixa vulnerabilidades, respectivamente, tendo nesta 

ordem, proporções de 53,66% e 18,07% em 2009 e de 53,56% e 15,10% em 2019. A muito 

baixa vulnerabilidade ficou a cargo das áreas dos tabuleiros costeiros não vegetadas, que em 

2009 correspondeu a 0,70% da área, aumentando este valor para 0,95% em 2019. 

O mapeamento realizado para os Índices de Vulnerabilidade Ambiental Médio (IVAM) 

para os dois anos estudados (Figura 14) possuiu o mesmo efeito do IVNM, ou seja, dispondo 

dos cinco graus de vulnerabilidade citados anteriormente, mesmo com a adição da variável Uso 

e Ocupação. Entretanto, notou-se uma diferença representativa nas proporções encontradas para 

cada uma das classes. 

 No IVAM a vulnerabilidade muito alta é composta majoritariamente pela zona costeira 

e pela ação antrópica nesta zona, apresentando uma forte diminuição em comparação com o 

IVNM e representando 1,39% da área total em 2009 e 3,16% em 2019. A alta vulnerabilidade, 

assim como no IVNM é representado pela parcela de dunas fixas e móveis e sofre um 

acréscimo, atingindo valores de 23,47% e 24,69%, seguindo a mesma ordem dos anos. As áreas 

urbanizadas e vegetadas com médio vigor presentes nos tabuleiros costeiros compõem a 

vulnerabilidade média, correspondendo a 28,53% em 2009 e 36,83% em 2019, retratando uma 

significativa diminuição deste grau de vulnerabilidade em relação ao IVNM. A vulnerabilidade 

baixa, composta pelos tabuleiros costeiros vegetados (com exceção da vegetação de médio 

vigor), por outro lado, teve as suas proporções aumentadas, passando para 45,79% e 35,14% 

nos respectivos anos. E por fim, mantendo os índices baixos e mesma composição do IVNM, a 

muito baixa vulnerabilidade atingiu 0,82% em 2009 e 0,18% em 2019. 
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Figura 14: Mapa dos Índices de Vulnerabilidade Ambiental da área de estudo nos anos de 

2009 e 2019 

 

As proporções mencionadas nos parágrafos acima podem ser melhor visualizadas 

através do gráfico exposto na Figura 15. Com ele, nota-se que a adição da variável Uso e 

Ocupação causou uma diminuição nas proporções da vulnerabilidade média e muito alta, sendo 

assim distribuída para as classes de baixa e alta vulnerabilidade, respectivamente. De forma 

geral, isto acontece devido a pouca influência antrópica na região, o que se confirma ao observar 

a diminuição da baixa vulnerabilidade e o consequente aumento da média vulnerabilidade no 

IVA após a instalação do Complexo Eólico na região, ou seja, entre os anos de 2009 e 2019. 
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Figura 15: Gráfico da área, em porcentagem, dos Índices de Vulnerabilidade Natural e 

Ambiental Médio dos anos de 2009 e 2019 

 

5.2.3. Índices de Vulnerabilidade Ponderado 

Para determinação dos pesos das variáveis no cálculo do IVN e IVA ponderado através 

do Processo Analítico Hierárquico (PAH), cada variável foi inicialmente comparada uma a uma 

e o grau de influência de uma sobre a outra teve como base outros trabalhos e processos não 

empíricos. A geomorfologia teve maior peso nos dois índices devido a sua forte capacidade de 

mudança frente a intempéries (já que grande parte da área é formada por dunas) e pela 

vulnerabilidade à inundação e deslizamentos. As variáveis geologia e solos não sofrem tantas 

alterações em pequenas escalas de tempo, o que pôde ser confirmado analisando os mapas 

dessas variáveis nos anos de 2009 e 2019, e por esse motivo tiveram pesos inferiores. Para 

vegetação foram atribuídos pesos intermediários, pois uma área torna-se menos vulnerável a 

erosão se possuir uma vegetação bem solidificada. Valores intermediários também foram 

atribuídos para o uso e ocupação, já que a ação antrópica costuma interferir de forma 

significativa e rápida nas dinâmicas físicas de uma região. 

Os pesos atribuídos para as variáveis foram de suma importância nos resultados 

apresentados nesta seção, já que são componentes das equações utilizadas na confecção dos 

mapas dos Índices de Vulnerabilidade. A geomorfologia recebeu os maiores pesos, tendo 

metade da influência sob a equação do IVN, mais precisamente 50,11%, caindo para 35,49% 

no IVA. Pouco mudou para a variável geologia, que passou de 7,68% no primeiro índice para 

6,39% no segundo. A variável uso e ocupação ocasionou a queda de 15% da geomorfologia e 
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entrou para a equação do IVA com o valor de 25,77%, sendo a segunda maior importância deste 

índice. Os demais pesos podem ser melhor analisados na visualização da Figura 16. 

Figura 16: Pesos das variáveis ponderadas pelo Processo Analítico Hierárquico (PAH) 

 

 Os resultados encontrados para o Índice de Vulnerabilidade Natural Ponderado (IVNP) 

apresentaram diferenças representativas nos dois anos estudados ao comparados com os do 

IVNM, mas ainda assim, o mapeamento gerado (Figura 17) também foi integrado pelas cinco 

classes do grau de vulnerabilidade já retratadas. A muito alta vulnerabilidade corresponde 

predominantemente apenas a costa litorânea com 1,31% da área total em 2009 e 0,80% em 

2019. As dunas vegetadas ou sem cobertura vegetal compõe a alta vulnerabilidade possuindo 

valores de 23,47% e 24,69%, seguindo a mesma ordem cronológica. As vulnerabilidades média 

e baixa repartiram quase a totalidade dos tabuleiros costeiros, tendo em 2009 valores de 15,51% 

e 55,85%, respectivamente, em relação a área total da região de estudo, e de 23,04% e 47,71% 

em 2019, nesta ordem. Assim como no IVNP, a muito baixa vulnerabilidade também mostrou 

pequenos números, sendo de 0,77% em 2009 e de 1,23% em 2019. 
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Figura 17: Mapa dos Índices de Vulnerabilidade Natural da área de estudo nos anos de 2009 

e 2019 seguindo o Processo Analítico Hierárquico 

 

 O Índice de Vulnerabilidade Ambiental Ponderado (IVAP) se mostrou bem mais similar 

ao IVAM do que o IVNP foi ao IVNM e indicou também a presença dos mesmos graus de 

vulnerabilidade. A Figura 18 exibe os mapas dos Índices de Vulnerabilidade Ambiental de 2009 

e de 2019.  
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Figura 18: Mapa dos Índices de Vulnerabilidade Ambiental da área de estudo nos anos de 

2009 e 2019 seguindo o Processo Analítico Hierárquico 

 

Nela percebe-se a presença da muito alta vulnerabilidade em 1,10% da área total no ano 

de 2009 e de 0,93% em 2019 e corresponde a zona costeira. A alta vulnerabilidade concentrou-

se nas dunas não vegetadas com valores de 15,94% e 21,80% no mesmo intervalo de anos. 

Atingindo valores de 27,28% e 18,14% em 2009 e 2019, a média vulnerabilidade esteve 

presente principalmente nos tabuleiros costeiros de solo exposto e nas dunas vegetadas. A baixa 

e muito baixa vulnerabilidade dividem os tabuleiros costeiros vegetados, sendo a primeira a 
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mais representativa, tendo respectivamente, 54,85% e 0,84% em 2009 e 58,76% e 0,38% em 

2019. 

 A Figura 19 traz o gráfico das proporções dos índices ponderados para ambos os anos e 

nota-se uma semelhança entre os quatro gráficos, diferentemente do que aconteceu para os 

índices médios. As vulnerabilidades baixa, média e alta juntas somam mais que 95% da área 

total para todos os índices em todos os anos. Destaca-se a baixa vulnerabilidade que representa 

a maioria da área em todos os índices (exceto no IVN de 2019, que este número chegou a cerca 

de 48%). No IVN há um aumento da média vulnerabilidade e consequente diminuição da 

vulnerabilidade baixa, enquanto a alta vulnerabilidade se mantém entre os anos. 

Figura 19: Gráfico da área, em porcentagem, dos Índices de Vulnerabilidade Natural e 

Ambiental Ponderado por meio do Processo Analítico Hierárquico dos anos de 2009 e 2019 

 

Já no IVA, há um aumento da alta e baixa vulnerabilidade, o que implica no decréscimo 

da proporção da vulnerabilidade média. Os índices ponderados apresentaram proporções 

menores nos maiores níveis de vulnerabilidade devido aos baixos pesos adotados para as 

variáveis solos e geologia, que apresentavam notas altas para os elementos da região costeira, 

zona considerada mais vulnerável segundo a geomorfologia (variável mais influente para este 

estudo). A adição da variável uso e ocupação à equação ocasionou a diminuição da 

vulnerabilidade alta nos dois anos, já que diminuiu a predominância da variável geomorfologia. 

Ao comparar o IVAP dos dois anos, nota-se um aumento da alta vulnerabilidade na área total e 

principalmente na região das dunas, o que confirma a influência da instalação dos aerogeradores 

já mencionada anteriormente. 
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5.2.4. Comparação dos Índices de Vulnerabilidade por meio da assimetria de curvas 

 Para uma análise mais limpa e aprofundada, os Índices foram dispostos em conjuntos 

de quatro curvas em gráficos de proporção de área em função do grau de vulnerabilidade, a fim 

de mostrar as diferenças entre elas e suas características individuais realizando essa comparação 

entre grupos diferentes.  

Na Figura 20-a são apresentados os Índices de Vulnerabilidade Natural Médio e 

Ponderado para os dois anos e visualiza-se que apenas a mudança de metodologia na equação, 

(devido a atribuição de pesos) gerou uma alteração no grau de vulnerabilidade preponderante, 

que passou de médio no IVNM, para baixo no IVNP, ocasionado pelo aumento da importância 

das variáveis vegetação e geomorfologia, e consequente diminuição das demais. Encontrou-se 

semelhança entre as maiores e menores proporções registradas em todas as curvas, assim como 

na confrontação entre as curvas IVNM de 2009 com a de 2019 e IVNP de 2009 com a de 2019. 

Os Índices de Vulnerabilidade Ambiental Médio e Ponderado para os anos de 2009 e 

2019 são exibidos pela Figura 20-b. Este conjunto todo já se mostra bem mais coeso do que o 

anterior já que todas as curvas têm o mesmo aspecto se alterando somente nas proporções. A 

classe de vulnerabilidade baixa é a mais relevante e nota-se que com a ponderação das variáveis, 

há uma movimentação das proporções, que passam a aumentar na baixa vulnerabilidade e 

diminuir na média. 

 As Figuras 20-c e 20-d trazem a comparação entre os Índices de Vulnerabilidade Natural 

e Ambiental Médio de 2009 e 2019 e entre os Índices de Vulnerabilidade Natural e Ambiental 

de 2009 e 2019, respectivamente. Ao observar as duas imagens nota-se que a adição da variável 

uso e ocupação causou um maior impacto nos Índices Médios, já que as curvas da Figura 20-c 

destoam mais do que as apresentadas na Figura 20-d. Isto acontece por efeito da relevância que 

as variáveis solos e geologia possuem quando a equação destes índices tem como base a média 

aritmética. 

Todos os índices trabalhados para o ano de 2009 podem ser vistos na Figura 20-e, 

enquanto os índices do ano de 2019 são visualizados na Figura 20-f. Verifica-se pelas duas 

imagens, uma certa identidade nas curvas: uma alta proporção de vulnerabilidade baixa, uma 

proporção intermediária de média e alta vulnerabilidade, e pequenos níveis de muito baixa e 

muito alta vulnerabilidade. Esta homogeneidade só não se estabelece nas curvas do IVNM em 

ambos os anos, em que há uma troca entre a situação da vulnerabilidade baixa com a 

vulnerabilidade média. 
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Figura 20: Gráficos das áreas, em porcentagem, em função do grau de vulnerabilidade por 

meio da assimetria das curvas dos: a) IVNM e IVNP de 2009 e 2019; b) IVAM e IVAP de 

2009 e 2019; c) IVNM e IVAM de 2009 e 2019; d) IVNP e IVAP de 2009 e 2019; e) IVNM, 

IVNP, IVAM e IVAP do ano de 2009; f) IVNM, IVNP, IVAM e IVAP do ano de 2019; 

 

5.2.5. Análise de Componentes Principais (ACP) 

 Utilizando as proporções de área para cada classe de vulnerabilidade de 2009 e 2019 

foram determinadas as componentes principais (CP) para os Índices de Vulnerabilidade Natural 

e Ambiental Médio, utilizando os rasters dos mapas de vulnerabilidade gerados para cada 

índice. Nos dois casos a variância acumulada das três primeiras componentes principais foi 

superior a 95%, indicando uma ótima representatividade dos resultados. As cargas e as 

variâncias acumuladas para todas as variáveis de cada índice estão apresentadas na Tabela 17. 
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Tabela 17: Peso das variáveis segundo a Análise de Componentes Principais para os Índices 

de Vulnerabilidade Natural e Ambiental Médio e suas respectivas variâncias 

 IVN IVA 

CP1 CP2 CP3 CP1 CP2 CP3 

GEOLOGIA 0,242 -0,651 0,153 0,379 0,130 0,382 

GEOMORFOLOGIA 0,572 0,578 0,539 0,159 -0,749 0,324 

PEDOLOGIA -0,784 0,211 0,456 -0,711 0,344 0,347 

VEGETAÇÃO -0,018 0,444 -0,692 -0,132 -0,158 -0,787 

USO E OCUPAÇÃO - - - 0,555 0,529 -0,095 

VARIÂNCIA (%) 54,87 25,47 18,35 45,02 36,48 14,19 

VARIÂNCIA ACUMULADA (%) 54,87 80,34 98,69 45,02 81,50 95,69 

 Ao analisar a Tabela 17, nota-se uma variância de cerca de 55% da CP1 para o IVN e 

de 45% para o IVA. O CP2 e CP3 detiveram, respectivamente, valores de variância de 25,47% 

e 18,35% para o Índice Natural, enquanto para o Ambiental atingiu as marcas de 36,48% e 

14,19% seguindo a mesma ordem. As outras CP’s foram desprezadas por apresentarem baixos 

valores de pesos. 

Para o IVN observa-se, pelas cargas das variáveis, que a pedologia foi a variável de 

maior importância, obtendo grau de correlação forte (com módulo de carga maior que 0,75), 

segundo os Intervalos de Pearson (Colton, 1971). A CP2 foi formada pelas variáveis geologia 

e geomorfologia e a CP3 pela variável vegetação, todas com grau moderado. No IVA, a 

pedologia continua sendo a variável predominante, mas dessa vez juntamente com o Uso e 

Ocupação, ambas com grau moderado de correlação. Por sua vez, as variáveis geomorfologia 

com correlação moderada e a vegetação com correlação forte compõe a CP2 e a CP3, 

respectivamente (Tabela 18). 

Tabela 18: Tabela das variáveis, com grau de correlação superior a 0,5, pertencentes a cada 

componente principal 

IVN IVA 

CP1 
Pedologia 

CP1 
Pedologia 

Uso e Ocupação 

CP2 
Geomorfologia 

Geologia 
CP2 

Geomorfologia 

CP3 Vegetação CP3 Vegetação 

Ao comparar as variáveis de maior importância da ACP com a escala de comparadores 

de Saaty, confirma-se a relevância dos dois métodos para o estudo, visto que o primeiro tem 

uma abordagem estatística e o segundo depende mais da experiência do gestor e da função que 

a metodologia destinará. Destaca-se a importância da pedologia na ACP, se mantendo na 

primeira componente principal para ambos os índices, enquanto recebeu um dos menores pesos, 
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tanto no IVN quanto no IVA, nos ponderadores de Saaty, em virtude das grandes proporções 

de áreas de maior vulnerabilidade. As outras variáveis receberam graus de relevância bem 

similares nos dois métodos. 

5.3. ANÁLISE DOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE COSTEIRA 

5.3.1. Variação da Linha de Costa 

 A variação da Linha de Costa da região foi analisada através da metodologia do DSAS 

4.4, que utilizou imagens de satélites dos anos de 2019, 2009, 1999 e 1989. Para o trecho 

trabalhado, que atingiu valor de amplitude de 114,64 m, houve pequenas acresções de até 

aproximadamente 10 m, porém a grande parte da movimentação da dinâmica costeira ficou a 

cargo das erosões, responsáveis por variações negativas de cerca de 104 m. Os dados de 

estatística referentes a esta variação estão descritos na coluna intitulada NSM da Tabela 19. 

Tabela 19: Estatísticas Descritivas da variação e do prognóstico da Linha de Costa 

ESTATÍSTICA LRR¹ NSM² LMS³ 

Média -1,18 -37,03 -1,18 

Mediana -1,04 -32,88 -1,03 

Moda -0,93 -27,23 -1,11 

Desvio Padrão 0,66 21,38 0,67 

Variância 0,43 455,92 0,45 

Amplitude 3,46 114,64 3,69 

Valor mínimo -3,14 -103,76 -3,29 

Valor máximo 0,32 10,88 0,4 

Soma -453,46 -14218,29 -452,82 

¹LRR: taxa de variação da Linha de Costa (m/ano); 

²NSM: variação da Linha de Costa (m); 

³LMS: prognóstico da variação da Linha de Costa para os próximos 30 anos (m/ano). 

 Observando o LRR e o LMS, nota-se a presença de valores negativos para a média, 

mediana, moda e soma, e valores máximos muito pequenos se comparados aos valores 

mínimos. Tal fato indica a contínua retração da Linha de Costa nos últimos 30 anos, que se 

estenderá para as próximas três décadas, devido a processos de erosão bem mais intensos, já 

que o LRR e o LMS representam a taxa de acresção/erosão e a projeção desta taxa, 

respectivamente.  
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 Todas as taxas de erosão/acresção apresentadas tanto no LRR como no LMS foram 

classificadas dentro dos intervalos mostrados na Tabela 14. Sendo assim, estas variáveis foram 

categorizadas para o cálculo dos IVC como vulnerabilidade média com valores entre -2 e 2 

m/ano e como vulnerabilidade alta com valores de -2 a -10 m/ano, possuindo valores máximos 

de 0,32 e 0,4 e valores mínimos de -3,14 e -3,29, na mesma ordem. A média de -1,18 m/ano foi 

a mesma para ambas, enquanto a mediana apresentou valores bem similares com cerca de -1,04 

m/ano. 

 A Figura 21 apresenta o comportamento das linhas de costas dez anos antes (1999), 

durante (2009) e dez anos após (2010) a instalação do parque eólico União dos Ventos na região 

de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso em escala de 1:100.000. Escolheu-se não inserir a 

linha de costa de 1989 para uma melhor visualização do comportamento das linhas restantes. 

As áreas A, B e C foram demarcadas para realização uma análise mais detalhada, em que possa 

se observar a mudança da dinâmica costeira entre os anos determinados. Nas áreas A e B mapa 

nota-se uma maior proximidade entre os aerogeradores e a faixa litorânea do que em C, 

tornando-se regiões mais sensíveis a alterações com a presença das turbinas. 

Figura 21: Análise geral da variação da linha de costa nos municípios de Pedra Grande e São 

Miguel do Gostoso nos anos de 1999, 2009 e 2019 

 

Na região A (Figura 22) o aerogerador mais próximo da linha de costa está a uma 

distância de aproximadamente 177 m. Ao analisar o mapa percebe-se que a LC de 1999 difere 

das outras ao se distanciar da LC mais atual, indicando processos de erosão que variam entre 

18 m e 32 m, antes mesmo da instalação do empreendimento. As LCs de 2009 e de 2019 são 

bem similares e apresentam alterações mais suaves, chegando, na área mais à esquerda, a sofrer 



 

63 
 

pequenos processos de acresção com máxima de 15 m, enquanto no restante da faixa litorânea 

a erosão é frequente, com máxima de 28 m. As fotos FT-01 e FT-02 da Figura 22 demonstram 

os processos erosivos na região através da formação de corredores de deflação e de dunas 

frontais escarpais. 

Figura 22: Análise da variação da linha de costa na área A (demarcada na Figura 21) nos 

municípios de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso nos anos de 1999, 2009 e 2019 

 

Fonte: Fotos FT-01 e FT-02 adaptadas de Franco et al. (2015). 

A região B (Figura 23), assim como a região A, apresenta uma predominância do recuo 

da linha de costa entre os anos de 1999 e 2009, com processos de erosão de até 65 m e de 

acresção de até 9 m. Com a instalação do parque eólico as parcelas central e leste do mapa 

continuaram com os processos erosivos, atingindo até 55 m de recuo da LC, enquanto a parcela 

oeste sofreu poucas alterações. As mudanças na última década foram influenciadas pela 

proximidade com os aerogeradores, que na região leste chegam até 92 m de distância da LC 

atual. As fotos FT-01 e FT-02 da Figura 23 confirmam a proximidade do mar com os 

aerogeradores locais e exibem áreas sem presença de dunas ou com dunas intensamente 

erodidas, demonstrando a fragilidade desta porção da faixa litorânea.  
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Figura 23: Análise da variação da linha de costa na área B (demarcada na Figura 21) nos 

municípios de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso nos anos de 1999, 2009 e 2019 

 

Fonte: Fotos FT-01 e FT-02 adaptadas de Franco et al. (2015). 

 A região C, dentre as demarcadas, mostrou uma maior similaridade entre as três LCs, 

principalmente na região central do mapa, e no intervalo de 20 anos apresentou erosões e 

acresções de até 30 m (Figura 24). A maior similaridade entre as LCs nesta área é ocasionada 

pela maior distância entre os aerogeradores e a faixa litorânea, separados por no mínimo 400 

m.  Nas porções do extremo leste e oeste observa-se que os processos erosivos se fizeram 

presentes com maior incidência após a instalação do parque eólico, atingindo valores máximos 

de 90 m. As fotos FT-01 e FT-02 da Figura 24 exibem a faixa litorânea do extremo leste e oeste 

da área C. 
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Figura 24: Análise da variação da linha de costa na área C (demarcada na Figura 21) nos 

municípios de Pedra Grande e São Miguel do Gostoso nos anos de 1999, 2009 e 2019 

 

Fonte: Fotos FT-01 e FT-02 adaptadas de Franco et al. (2015). 

5.3.2. Índice de Vulnerabilidade Costeira 

 Para a análise da mudança na dinâmica costeira, aplicou-se duas metodologias (IVC e 

IVC-USGS) do Índice de Vulnerabilidade Costeira, que envolve variáveis físicas e 

hidrodinâmicas para cada projeção de cenário de variação do nível do mar (RCP 2,6, RCP 4,5 

e RCP 8,5), totalizando assim, seis modelos de vulnerabilidade da linha de costa. 

 Os três cenários de variação do nível do mar para o IVC-USGS apresentaram classes de 

vulnerabilidade média e alta. A vulnerabilidade baixa apareceu em poucas proporções apenas 

nos cenários RCP 2,6 e RCP 4,5, representando 1,45% da área costeira total. A classe média 

diminuiu a sua proporção a medida em que o cenário se tornava pessimista, o oposto do 

verificado na alta vulnerabilidade. Ao averiguar a Figura 25 percebe-se que no RCP 2,6 as 

proporções foram de 82,23% para o grau de vulnerabilidade médio e de 16,32% para o alto, 

modificando para 55,37% e 43,18% no RCP 4,5 e para 14,88% e 85,12% no RCP 8,5, seguindo 
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esta mesma ordem. O mapa do Índice de Vulnerabilidade Costeira pelo método USGS, onde 

estes dados foram retirados, pode ser visto na Figura 26. 

Figura 25: Gráfico da área, em porcentagem, do Índice de Vulnerabilidade Costeira pelo 

método USGS do ano de 2019 para três cenários de variação do nível do mar, segundo o 

IPCC 2014 (RCP 2,6, RCP 4,5 e RCP 8,5) 

 

Figura 26: Mapa do Índice de Vulnerabilidade Costeira, pelo método do USGS, da área de 

estudo do ano de 2019 para os três cenários de variação do nível médio do mar, segundo o 

IPCC 2014 (RCP 2,6, RCP 4,5 e RCP 8,5) 
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Com a adição das variáveis infraestrutura urbana, prognóstico da variação da linha de 

costa e uso e atividade do solo, o IVC desenvolvido por Busman (2016) realizado nesse estudo 

teve como resultados uma linha de costa dividida nas classes de vulnerabilidade baixa, média e 

alta para o trio de projeções dos cenários de variação do nível médio do mar já citados acima 

(Figura 27). Neste método, observa-se uma maior similaridade entre os resultados das três 

projeções, que se diferenciam majoritariamente nas proporções de média e alta vulnerabilidade 

(Figura 28). A vulnerabilidade baixa pouco se altera e atinge valores de 1,86% para os RCP 2,6 

e RCP 4,5 e de 1,45% para o RCP 8,5. O grau de vulnerabilidade médio diminuiu com a 

mudança do cenário mais otimista para o mais pessimista, passando de 82,64% para 73,14%. 

Em contrapartida, as proporções da alta vulnerabilidade só cresceram, saindo de 15,50% no 

RCP 2,6, alcançando 20,04% no RCP 4,5 e chegando a 25,41% no RCP 8,5. Nota-se também 

que a mudança dos cenários do IPCC é bem mais influente sob os resultados do método do 

IVC-USGS, devido ao maior peso dado para esta variável na equação. 

Figura 27: Mapa do Índice de Vulnerabilidade Costeira, pela metodologia determinada por 

Busman (2016), da área de estudo do ano de 2019 para os três cenários de variação do nível 

médio do mar, segundo o IPCC 2014 (RCP 2,6, RCP 4,5 e RCP 8,5) 
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Figura 28:  Gráfico da área, em porcentagem, do Índice de Vulnerabilidade Costeira pelo 

método de Busman (2016) do ano de 2019 para três cenários de variação do nível do mar, 

segundo o IPCC 2014 (RCP 2,6, RCP 4,5 e RCP 8,5) 

 

 Pela análise das Figuras 26 e 27 percebe-se a proximidade de alguns aerogeradores com 

a linha de costa. No município de Pedra Grande as turbinas que se encontram na linha mais 

próxima ao mar foram instaladas em distâncias variando de 101 m a 171 m do mar e situam-se, 

de forma geral, sob áreas consideradas de alta vulnerabilidade em ambas as metodologias de 

IVC e para qualquer cenário do aumento do NMM. Em São Miguel do Gostoso a medida é um 

pouco maior, atingindo valores entre 387 m e 875 m. Além disso, com as alterações na linha de 

costa associadas ao aumento do nível médio do mar estas distâncias se tornarão cada vez 

menores, visto que, em média, a área apresenta uma taxa de erosão de quase 1,2 m/ano. 
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6. CONCLUSÕES 

Com este estudo foi possível realizar a geração dos mapas de geologia, geomorfologia, 

declividade, solos, vegetação e uso e ocupação para a zona costeira de Pedra Grande e São 

Miguel do Gostoso, que foram utilizados como base para criação dos mapas de vulnerabilidade 

ambiental e natural da região adquiridos pelo IVA e IVN, nos períodos pré e pós instalação do 

Complexo Eólico União dos Ventos, e também para a determinação do IVC, usando como 

auxílio as imagens multiespectrais e multitemporais do grupo de satélites LANDSAT dos anos 

de 1989, 1999, 2009 e 2019. 

O Processamento Digital de Imagens e o levantamento cartográfico foram peças chaves 

na produção dos mapas temáticos das unidades geoambientais necessárias para a determinação 

dos índices físicos. Os mapas, das unidades geoambientais e dos índices, foram produzidos para 

os anos de 2009 e 2019 em ambiente SIG, com escala 1:150.000. Todos os índices, de uma 

forma geral, tiveram suas proporções de área concentradas em valores de vulnerabilidade baixa, 

média e alta, sendo o IVAP o cenário mais otimista e o IVNM o mais pessimista para ambos os 

anos. O IVA foi o índice em que se percebe maiores diferenças entre as proporções de área dos 

anos de 2009 e 2019, indicando uma forte influência da ação antrópica na área. A implantação 

do parque eólico em uma região protegida ambientalmente (APP) contribuiu para o aumento 

da vulnerabilidade local, principalmente em regiões com alta susceptibilidade à erosão, como 

os campos de dunas. 

Através do IVC, a linha de costa foi avaliada detalhadamente, e identificou-se e 

quantificou-se os pontos mais vulneráveis em três cenários de aumento médio do nível do mar 

diferentes, gerando como produto os mapas de vulnerabilidade costeira através de duas 

metodologias diferentes. Desse modo, houve a possibilidade de analisar as áreas mais afetadas 

devido as alterações ambientais e de identificar a influência da ação antrópica nas mudanças da 

dinâmica local, auxiliando os gestores e tomadores de decisões na minimização dos impactos 

ambientais e na redução de possíveis prejuízos financeiros oriundas de danificações em 

infraestruturas situadas na área e nas suas proximidades. 

De acordo com os índices de vulnerabilidade costeira estudados, a linha de costa da 

região apresenta, em sua maioria, vulnerabilidade média para alta, com altos níveis de erosão e 

baixos valores de deposição variando entre 10,88 m a -103,76 m (sinal negativo representando 

processos erosivos). As duas metodologias do IVC foram determinadas para três cenários de 

variação do nível do mar do IPCC (2014), logo, os resultados gerados contam com a 
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possibilidade de atingirem valores ainda mais superiores, já que estes cenários foram estimados 

e podem alcançar, em algum ano qualquer, taxas de aumento do NMM maiores que o esperado. 

A proximidade dos aerogeradores com o mar torna o estudo da variação da linha de costa ainda 

mais importante, já que em alguns pontos esta distância se aproxima de 100 m e pode ser 

vencida em cerca de 80 anos, considerando uma taxa média de erosão de 1,2 m/ano. 

O IVC-USGS se apresentou mais vulnerável a alterações com a mudança dos RCP, já 

que as variáveis de influência antrópica só são inseridas para o cálculo do IVC criado por 

Busman (2016), o que reduz a ponderação das outras variáveis presentes na equação. Atrelado 

a isto, a pouca área urbanizada ou utilizada para alguma atividade antrópica na região contribuiu 

também para os baixos valores de vulnerabilidade no IVC. Nas duas metodologias da 

vulnerabilidade costeira, a classe baixa apresentou baixos valores, deixando de aparecer apenas 

no cenário mais pessimista do IVC-USGS, que por sua vez é o único que apresenta proporções 

da vulnerabilidade alta superiores as proporções da média. Sabendo disto, pode-se afirmar que 

a instalação do Complexo Eólico, representada pelas variáveis de ação antrópica, não foi o fator 

preponderante na classificação do grau de vulnerabilidade do IVC. 

Municípios, povoados e vilas situados na região costeira estão expostos a dinâmica 

costeira natural e nem sempre estão preparados para solucionar ou evitar problemas dessa 

envergadura. Muitos deles possuem poucos habitantes e surgiram da oportunidade que o 

turismo ou atividades comuns nos ambientes litorâneos, como a carcinicultura e a pesca, 

trouxeram como fonte de renda para a sua população. Sendo assim, estas áreas urbanizadas 

geralmente não dispõem de uma equipe especializada em ambientes costeiros em sua gestão e 

necessitam se embasar, para suas tomadas de decisões, em trabalhos e estudos científicos que 

abordem a região. 

No último relatório de mudanças climáticas do IPCC (AR-6), a ausência destas políticas 

públicas foi levada em consideração e a inclusão deste aspecto, em um documento utilizado 

como referência para pesquisadores da área, indica uma futura mudança em análises e 

prognósticos, que resultarão em graus de vulnerabilidade ainda mais altos devido a escassez 

destas políticas públicas nas regulamentações nacionais e internacionais. 

A falta de planejamento e de antecipação dos órgãos públicos a respeito de situações em 

ambientes costeiros pode acarretar problemas sérios e onerosos, o que torna válida a 

recomendação de aplicações destes Índices numa escala nacional, determinando metodologias 

e variáveis mais adequadas a cada tipo de região. Sugere-se também a realização de uma análise 
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periódica da orla marítima utilizando imagens de melhor desempenho, a fim de se ter produtos 

com excelente detalhamento. 
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