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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é contribuir para a compreensão da sensibilidade 
ambiental e risco socioambiental do setor costeiro centro-norte do Estado de Santa 
Catarina (de Biguaçu a Itapoá). Para atingir o objetivo proposto foi aplicada uma 
metodologia, adaptada do método Smartline proposto para a costa Australiana, 
denominada ISAC – Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira, que se apresenta 
neste estudo dividida da seguinte forma: (a) análise das variáveis regionais de 
vulnerabilidade costeira da região centro-norte Catarinense; (b) avaliação de 
critérios como geologia, geomorfologia, clima, dinâmica marinha, topografia e 
socioeconomia da área de estudo; (c) classificação hierárquica frente a fatores de 
resistência e/ou função ecológica e posterior ponderação de acordo com a 
sensibilidade de cada critério a eventos extremos e a elevação do nível médio dos 
oceanos; (d) elaboração de mapas temáticos contendo informações da 
sensibilidade ambiental presente nas praias do litoral centro e norte de Santa 
Catarina para cenários de ondulação provenientes de Leste e Sudeste. O ISAC 
demonstrou que 39% da zona costeira, apresenta sensibilidade Alta para o cenário 
de ondulação proveniente de Leste, seguido pelos valores de 18% que apresenta 
sensibilidade Baixa, 17% com sensibilidade Muito Alta e 16% com sensibilidade 
Muito Baixa. Para o cenário de ondas provenientes de Sudeste, 41% da área de 
estudo apresenta Alta sensibilidade em seus segmentos costeiros, com valores 
menores na sequência, onde 20%, 15% e 13% da costa demonstraram 
sensibilidade Baixa, Muito Baixa e Muito Alta respectivamente. Com relação ao 
risco socioambiental costeiro, no cenário com ondulações de Leste, 51% da linha 
de costa apresenta risco Médio, 30% risco Alto e 18% risco Baixo e referente ao 
cenário de Sudeste 53%, 27% e 20% do segmento costeiro apresentam risco 
Médio, Alto e Baixo respectivamente. O ISAC e a Análise de Risco Socioambiental 
mostraram-se eficientes para uma avaliação regional do litoral centro-norte de 
Santa Catarina. Entretanto, salienta-se que para a realização de uma análise local, 
de maior detalhe, se faz necessário a obtenção de um volume maior de 
informações, a cerca dos critérios ou parâmetros ambientais, através de 
campanhas de campo.  

 

Palavras chave: ISAC; vulnerabilidade costeira; risco socioambiental; Santa Catarina 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to contribute to the understanding of environmental 
sensitivity and Social Environmental risk for the central-north coastal sector of the 
Santa Catarina State (from Biguaçu to Itapoá). To achieve the proposed 
objective the ISAC - Coastal Environmental Sensitivity Index methodology was 
applied, adapted from the Smartline method proposed for the Australian coast. In 
this study the ISAC methodology is divided as follows: (a) regional variables 
analysis of coastal vulnerability for the central-north region of Santa Catarina; (b) 
assessment of the criteria such as geology, geomorphology, climate, marine 
dynamic, topography and social-economy of the study area; (c) hierarchical 
classification against resistance factors and/or ecological function and 
subsequent pondering according to the sensitivity of each criterion to extreme 
events and mean sea level rise; (d) development of thematic maps containing the 
environmental sensitivity information of the study area for two different wave 
scenarios, waves from the East and Southeast directions. The ISAC showed that 
39% of the coastal area has High sensitivity for the East waves, followed by the 
values of 18% which has Low sensitivity, 17% with Very High and 16% with Very 
Low sensitivity. For the Southeast waves scenario, 41% of the study area has 
High sensitivity in the coastal sections, with lower values in the sequence, where 
20%, 15% and 13% of the coast showed the sensitivity as Low, Very Low and 
Very High respectively. Regarding the social environmental coastal risk, for the 
East wave scenario, 51% of the coastline presents Medium risk, 30% High risk 
and 18% Low risk. For the Southeast waves scenario, 53%, 27% and 20% of the 
coastal segment has Medium, High and Low risk respectively. The ISAC and the 
Social Environmental Risk analysis were effective for a regional assessment of 
the central northern coast of Santa Catarina. However, it is noted that to perform 
a detailed local analysis is necessary to obtain a greater volume of information 
about the criteria or environmental parameters through field campaigns. 

 

Keywords: ISAC; coastal vulnerability; social environmental risk; Santa Catarina 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Zonas costeiras representam áreas extremamente dinâmicas, estando em 

constante mudança devido à forçantes naturais e atividades antrópicas (Martins 

et al., 2004). De acordo com Short (1999), as praias arenosas oceânicas 

constituem um dos ambientes mais dinâmicos do planeta, cujos depósitos 

sedimentares são ativamente re-trabalhados por ondas, correntes e marés. Diehl 

et al. (2011) descreveram a zona costeira como responsável por uma ampla 

gama de funções ecológicas, dentre as quais destacam a proteção da região 

costeira, produção e reciclagem de nutrientes, filtro de substâncias poluidoras e 

provisão direta ou indireta de habitats para a grande maioria das espécies 

marinhas e mixoalinas. 

Segundo Mazzer et al. (2008), a orla marítima representa uma unidade 

geográfica especialmente vulnerável a fenômenos naturais ligados à dinâmica 

costeira, devido aos processos de erosão e deposição praial, inundação 

costeira, incidência de ventos intensos, marés meteorológicas, entre outros, que 

neste ambiente ocorrem com frequência. Diante da complexa interação dessas 

variáveis, a zona costeira pode apresentar características distintas em sua 

extensão, dada por feições geomórficas costeiras representadas por diferentes 

tipos de praias, dunas e desembocaduras, podendo apresentar trechos costeiros 

que apresentam diferentes respostas aos processos naturais e atividades 

antrópicas (Costa et al., 2006; Mazzer et al,. 2008). 

Do ponto de vista socioeconômico, as praias representam importantes 

áreas recreacionais em torno das quais se desenvolvem cidades e balneários. A 

ocupação desordenada, aliada ao caráter naturalmente instável desse tipo de 

ambiente, está sujeita a frequentes mobilizações de grandes quantidades de 

areia e às oscilações do nível do mar (Hoeffel, 1998). A academia destaca que a 

erosão costeira é um fenômeno global (Bird, 2008), sendo associada a 

processos de elevação do nível do mar, tempestades e marés meteorológicas. 

Segundo Mazzer et al. (2008), os processos erosivos relacionam-se diretamente 

à vulnerabilidade costeira, tema abordado por Muehe, (2006) para o litoral do 

Brasil e por Klein et al. (1999) e Muler, (2012) para o litoral de Santa Catarina 

Em virtude do aumento populacional na zona costeira e pelo fato de que 

estas regiões não apresentam uma ação protetora da comunidade e suas 
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cidades, o termo vulnerabilidade está em evidência e sendo abordado com certa 

frequência. Mazzer et al. (2008) descreveram uma síntese sobre vulnerabilidade 

como um arranjo de atributos ou variáveis que caracterizam a maior fragilidade, 

fraqueza ou passividade do ambiente em relação à incidência de um evento ou 

fenômeno de alta energia. Para Costa et al. (2006), vulnerabilidade ambiental, 

pode ser considerado um conjunto de fatores ambientais de mesma natureza 

que, diante de atividades que estão ocorrendo ou que venham a ocorrer, podem 

afetar, total ou parcialmente, a estabilidade ecológica local. 

O emprego de tecnologias como Sistemas de Informação Geográfica, 

SIG, voltado para estudos de cunho ambiental, auxilia na análise fácil e ágil da 

vulnerabilidade local, diante da ação humana ou de mudanças naturais ocorridas 

no próprio ambiente, permitindo o planejamento adequado das áreas em risco 

(Costa et al., 2006). Segundo Horn Filho (2003), projeções das Nações Unidas 

indicam que no ano de 2033 aproximadamente, 75% da população mundial no 

valor de 6,3 bilhões de pessoas, deverão residir na zona costeira. O 

conhecimento das áreas costeiras vulneráveis torna-se fundamental, a partir do 

momento em que valores da ordem de 26,6% da população Brasileira (IBGE, 

2010) e 36% da população Catarinense (Horn Filho, 2003) encontram-se 

assentadas nas regiões litorâneas.  

Mapear a vulnerabilidade dos ambientes tem por objetivo, representar o 

comportamento do terreno em relação às repostas dos processos de uso do 

solo. Através dos mapas é possível determinar áreas que apresentam alto risco, 

assim como áreas potencialmente estáveis, com a finalidade de elaborar uma 

gestão ideal de uso e ocupação atual e futuro destas regiões (Costa et al., 

2006). Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal estabelecer a 

sensibilidade costeira e analisar o risco socioambiental do litoral centro-norte 

catarinense, com base na vulnerabilidade do ambiente às mudanças climáticas, 

visando à elaboração de cartas temáticas. 

Este trabalho divide-se em sete capítulos, sendo esta a introdução, e na 

sequência são apresentados: objetivos, fundamentação teórica, área de 

estudo, metodologia, resultados e discussões, conclusões e bibliografia. O 

presente trabalho conta ainda com apêndices A e B. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  Objetivo Geral 

 

Determinar o Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira e realizar a 

análise de risco socioambiental para o litoral centro-norte catarinense, com base 

na vulnerabilidade do ambiente às mudanças climáticas, visando a elaboração 

de cartas temáticas para cada setor da área de estudo. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Analisar as variáveis regionais de vulnerabilidade costeira da região 

centro-norte Catarinense; 

 Avaliar localmente os fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos, 

oceanográficos e topográficos da área de estudo; 

 Elaborar mapas temáticos contendo informações da sensibilidade 

ambiental presente nas praias do litoral centro e norte de Santa Catarina. 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1.  Região costeira 

  

A zona costeira é a região de fronteira entre a terra, o mar e a atmosfera, 

estando sujeita a contínuas alterações morfodinâmicas, modeladas por 

processos associados a estes compartimentos (Muler, 2012). 

 Planícies costeiras possuem classificações distintas quando relacionadas 

às variações do nível relativo do mar. A progradação da linha de costa é 

observada quando há uma regressão marinha (rebaixamento do nível relativo do 

mar) ou um aporte sedimentar continental expressivo. Quando ocorre uma 

elevação do nível do mar, ou uma situação de excessiva perda de sedimentos 

(balanço sedimentar negativo), a linha de costa pode sofrer um processo 

transgressivo ou de retrogradação. 

 Boyd et al. (1992) descrevem que o processo de progradação resulta no 

preenchimento de estuários e sua conversão em deltas, planícies costeiras ou 

planos de maré. Isto fica evidenciado na Figura 1, ao movimentar o prisma 

triangular interno para trás. O processo oposto, retrogradação, estabelece uma 

consequente inundação de vales de rios e a criação de estuários, pelo 

movimento do mesmo prisma para frente. 

Segundo Domingues (1983), no final do Holoceno a costa leste brasileira 

apresentou um período regressivo, que fez praticamente desaparecer os 

estuários e lagunas, passando os grandes rios a alcançarem diretamente o mar 

aberto. Cowell e Thom (1994) definem a evolução costeira como sendo, o 

produto de processos morfodinâmicos que ocorrem em resposta às mudanças 

nas condições externas. A morfodinâmica costeira, por sua vez, é definida pelos 

mesmos autores como sendo a resultante da interação entre o movimento dos 

fluidos, o transporte de sedimentos e a geomorfologia local formando um ciclo 

retroalimentado. Onde o fluído (as ondas) atua sobre o transporte de sedimentos 

modificando a geomorfologia do ambiente, que por sua vez influenciará no 

movimento dos fluidos criando o ciclo retroalimentado (Figura 2). 
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Figura 1 - Classificação evolutiva de ambientes deposicionais costeiros. O eixo maior do prisma 
tridimensional representa o tempo relativo, com referência às variações relativas do mar e o 
suprimento sedimentar (transgressão e progradação). Os três vértices do prisma correspondem 
às condições dominantes de descarga fluvial, ondas e marés (Modificado de Boyd et al., 1992). 
 

 
Figura 2 – Componentes primários envolvidos na morfodinâmica costeira. A retroalimentação de 
um sistema entre forma e processo é responsável pelo complexo fundamental na evolução 
costeira. ∆t significa o tempo dependente inerente na evolução morfodinâmica das regiões 
costeiras (Modificado de Cowell e Thom, 1994). 
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O balanço sedimentar de áreas costeiras pode ser positivo, negativo ou 

apresentar-se em equilíbrio, e para Rosati (2005), as perdas e ganhos de um 

sistema costeiro, demonstrados em um balanço de sedimento, são refletidos na 

erosão e deposição de uma praia. O balanço sedimentar envolve as 

contribuições sedimentares e as perdas de um compartimento litorâneo, sendo 

que taxa de troca de sedimentos e o sistema são dependentes, ou seja, a taxa 

de areia que entra no sistema e a taxa que sai dele (Bowen & Inman, 1966). 

Regiões que se apresentam em erosão, desconsiderando os efeitos eustáticos e 

isostáticos, podem estar sofrendo um déficit no aporte sedimentar, gerando 

assim um balanço sedimentar negativo na região. Ao contrário da hipótese 

anterior, o ambiente pode apresentar um processo de balanço sedimentar 

positivo, resultando em uma progradação da linha de costa. Nos casos em que 

se observa um balanço sedimentar nem positivo e nem negativo, a região 

apresenta-se em equilíbrio com a dinâmica local de sedimentos.  

Menezes (2008) salienta que em uma praia em estabilidade dinâmica, ou 

seja, que não apresenta variação da sua linha de costa por processos erosivos 

ou deposicionais, pode-se afirmar que o volume de sedimentos que entra no 

sistema é semelhante ao volume retirado através das perdas sedimentares. 

Planícies costeiras, durante suas formações, sofreram inúmeras variações 

no nível dos oceanos, resultando em longos períodos de retrogradação e 

progradação da linha de costa. Segundo Coe et al. (2003), os registros 

sedimentares destes ambientes demonstram a importância do espaço 

disponibilizado dentro destas bacias sedimentares anteriores à deposição e a 

quantidade de sedimentos fornecidos. Ainda de acordo com os mesmos autores, 

para que sedimentos marinhos e não marinhos fossem depositados, era 

necessária a existência de espaços disponíveis para acomodá-los, o que é 

denominado de espaço de acomodação. A quantidade de espaço de 

acomodação marinha é regulada por mudanças no nível do mar, sendo este 

controlado pela eustasia e isostasia, representada na Figura 3 (Coe et al., 2003).  

Tanto a eustasia quanto a isostasia atuam de forma independente, desta 

forma, se ocorrer uma variação eustática negativa juntamente com uma maior 

variação isostática de subsidência do continente, ainda resultará em uma 

elevação do nível relativo do mar e um consequente aumento no espaço de 

acomodação sedimentar. Se o ambiente apresenta-se sem espaço de 
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acomodação, o sedimento disponível será transportado para uma área com 

espaço de acomodação positivo, onde podem ser depositados. Assim, as áreas 

com espaço de acomodação nulo, servirão como locais de by-pass de 

sedimentos e se o espaço for negativo, os sedimentos previamente depositados 

serão erodidos e transportados para outra área que apresenta espaço de 

acomodação positivo (Coe et al., 2003). Isso ocorre porque todos os sistemas 

sedimentares buscam um equilíbrio, onde o espaço de acomodação disponível é 

equilibrado pela quantidade de sedimentos fornecida (Rosati, 2005). 

 

 
Figura 3 - Espaço de acomodação sedimentar e sua relação com a eustasia e isostasia. O 
espaço de acomodação marinha criado durante um aumento do nível do mar foi parcialmente 
preenchido com sedimentos (amarelo e cinza), enquanto o espaço de acomodamento não 
marinho foi totalmente preenchido (sedimentos verdes) (Modificado de Coe et al., 2003). 
 

Os processos morfodinâmicos costeiros ocorrem em diferentes escalas 

temporais e espaciais, gerando diferentes respostas quanto à vulnerabilidade 

costeira (Mazzer et al., 2008). Segundo Cowell e Thom (1994), podem ser 

divididos em quatro grupos (Figura 4) e descritos da seguinte maneira: 

 1 - Instantâneo: escala de tempo que resulta em uma alteração 

morfológica durante um único ciclo de agentes primários, como ondas e marés; 

 2 - Evento: resposta para os processos que ocorrem em um único evento, 

como uma tempestade, através de variações sazonais nas condições 

ambientais. A formação de estruturas sedimentares e sequências deposicionais 

são produtos correspondentes aos eventos; 

 3 - Engenharia ou Histórica: Evolução resultante de diversas variações na 

morfologia do ambiente, o que implica em muitos ciclos nos processos 

responsáveis pelo transporte sedimentar; 

Isostasia 

Eustasia 

Espaço de acomodação 
não-marinho 

Espaço de acomodação 
marinho 

Suprimento de sedimentos 
oriundo dos rios 

Nível do mar atual 

Nível do mar pretérito 
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 4 - Geológica: Evolução que ocorre em resposta às tendências médias 

nas condições ambientais, num período de milênios. 

  

 
Figura 4 – Escala espacial e temporal da evolução dos processos costeiros (Modificado de 
Cowell e Thom, 1994). 

 

3.2.  Alterações climáticas e suas consequências na zona costeira 

 

Diversos autores têm discutido sobre os atuais efeitos das mudanças 

climáticas globais, especialmente sobre o aquecimento global em ambientes 

costeiros e sobre os possíveis impactos, diretos e indiretos, que o aquecimento 

do globo pode trazer para estes ambientes. Um consenso existe entre inúmeros 

autores sobre o fato de que tal alteração tem como principal efeito a elevação do 

nível do mar, tanto pelo derretimento das calotas polares com pela expansão 

das massas de água oceânicas. Na bibliografia podem ser encontrados muitos 

relatos de uma série de outras consequências negativas para zona costeira, 

embora as incertezas ainda sejam muitas (Diehl et al., 2011). 

Através de observações feitas em todos os continentes, vêm-se 

constatando que muitos sistemas naturais e humanos estão sendo afetados, 

pelo aumento de temperatura (IPCC, 2007). É provável que sistemas costeiros e 

áreas de baixa altitude fiquem expostos a maiores riscos de erosão, além das 

pressões já impostas pela ocupação humana (Nacaratti 2008). 
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Nacaratti (2008) salienta ainda, que o objetivo do quarto relatório do IPCC 

ao apontar o aquecimento climático com base em observações no aumento das 

temperaturas médias globais do ar, do oceano, do derretimento de geleiras e da 

elevação do nível global do mar parece não ser suficiente para dirimir as 

divergências entre os especialistas do clima quanto à intensificação de 

ocorrências de eventos meteorológicos extremos. 

O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na baixa atmosfera, 

particularmente na troposfera, causado pela retenção da radiação de ondas 

curtas, sem o qual a temperatura da Terra seria 33ºC menor que a atual, motivo 

que o torna essencial para o desenvolvimento da vida (Mendonça, 2006). Ainda 

segundo o mesmo autor, dentre os gases causadores do efeito estufa estão o 

vapor d’água, o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) 

e outros de menor permanência e relevância. 

Para Antonio Filho (2007), apesar de todas as evidências, alguns 

estudiosos não aceitam a ideia de que o aquecimento global sofre poderosa 

influência da ação antrópica, alegando que podemos estar testemunhando um 

“pico” natural de aquecimento do planeta, no período interglacial que vivemos, 

do mesmo modo como já ocorreram “picos” de resfriamento nesta mesma 

interglaciação por volta do ano 800 d.C. , quando se registraram invernos 

extremamente rigorosos e verões amenos, por vários anos, na Europa. 

Em contra partida, existe outro grupo de pesquisadores, seguindo outras 

correntes de pensamento, onde concordam que qualquer que sejam os motivos 

das alterações nos parâmetros climáticos, estes se constituiriam em importantes 

fatores para a ocorrência de eventos extremos (Nacaratti, 2008). 

Os sistemas costeiros estão cada vez mais ameaçados pelos potenciais 

impactos resultantes das mudanças climáticas, como indicado através das 

sucessivas avaliações realizadas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (Abuodha, 2009). A erosão acelerada da linha de costa, inundação de 

regiões de baixios e intrusão salina nos cursos de água e lençóis freáticos são 

considerados por Abuodha e Woodroffe (2007), como sendo os riscos mais 

comuns sofridos pelas regiões costeiras. Impactos das mudanças climáticas 

incluem possíveis aumentos da temperatura superficial do mar e maior 

variabilidade nos padrões de precipitação e de escoamento (runoff). Outros 

impactos são alterações nos padrões de vento e as possíveis mudanças no 
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clima de ondas e na freqüência, intensidade e duração de tempestades (IPCC, 

2007). 

Para Martins et al. (2004), processos naturais complexos afetam 

continuamente a linha da costa do ponto de vista físico, químico e biológico que 

variam de escalas microscópicas a globais. Esse autor conclui que em relação a 

este tipo de processo, o impacto de mudanças seculares no clima pode afetar os 

ambientes costeiros das seguintes formas: através da elevação do nível do mar 

em escala decimétrica, mudanças de temperatura da superfície oceânica, 

influenciar na frequência e na magnitude das tempestades e nas variações de 

precipitação afetando o fluxo de sedimento para as zonas costeiras, modificando 

o trajeto de correntes costeiras e oceânicas e o regime de ondas. 

Segundo Belém (2007), o aumento do nível do mar deve ser encarado 

como um fato, uma vez que o aquecimento do sistema atmosfera-oceano é um 

fato amplamente fundamentado no meio científico. Shrivastava & Levacher 

(2004) defendem o conceito de que o conhecimento do aumento projetado na 

elevação do nível do mar devido a expansão térmica da água com o aumento 

projetado na temperatura global é de fundamental importância para a futura 

gestão das regiões costeiras, integrando tais mudanças nos planos de 

desenvolvimento. 

Para os próximos 100 anos é estimado um aumento da temperatura 

global em 1,1 e 2,9ºC e a elevação do nível do mar em 0,18 e 0,38 metros 

quando considerado um cenário conservador; e no caso de um cenário crítico, o 

aumento da temperatura estaria entre 2,4oC e 6,4ºC e a elevação do nível do 

mar entre 0,26 e 0,59 metros (IPCC, 2007). Shrivastava & Levacher (2004) 

baseados em indicadores de maré, descrevem que a elevação do nível do mar 

durante o século XX apresentou-se entre 1,0 e 2,0 mm/ano, e afirmam que 

muitos estudos durante os últimos 100 anos estão em concordância de que a 

média do nível do mar vem aumentando com estimativas entre 0,5 e 3,0 

mm/ano. 

 

3.2.1.  Registros da variação do nível relativo do mar no Brasil 

 

Durante o Quaternário ocorreram dois importantes eventos relacionados à 

variação do nível do mar: a Penúltima e a Última grandes transgressões 
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marinhas, citados por vários autores como Dominguez et al. (1987); Martin et al. 

(1988); Martin e Suguio, (1992); Martin et al. (1996); Lessa et al. (2000); Barreto 

et al. (2002); Watanabe et al. (2003); Martin et al. (2003); Angulo et al. (2006); 

Tomazelli e Dillenburg, (2007), Angulo et al. (2008a) e Angulo et al. (2008b). A 

Penúltima apresentou seu nível de mar mais alto por volta de 123.000 anos AP, 

ainda no Pleistoceno, e é comumente correlacionada ao estágio isotópico do 

oxigênio 5e, sendo considerada um dos eventos geológicos mais importantes do 

Quaternário (Tomazelli e Dillenburg, 2007). A Última, por sua vez, atingiu seu 

clímax há cerca de 5.600 anos AP, apresentando seus registros já no Holoceno. 

De acordo com os inúmeros autores supracitados, o nível relativo do mar, na 

costa brasileira, apresentava-se aproximadamente 8±2m acima do atual no auge 

da Penúltima transgressão, e aproximadamente 3±1m acima do presente nível 

no clímax da Última transgressão. 

No Brasil, inúmeras teorias foram e ainda são elaboradas para explicar as 

variações do nível relativo do mar ocorridas durante o Quaternário (Souza et al., 

2001; Suguio, 1999).  

O estudo de Corrêa (1990) descreve a evolução da plataforma continental 

do Rio Grande do Sul, durante o desenvolvimento da Última Transgressão, entre 

17.500 e 6.500 anos AP, e subdivide-a em três fases: 

1. De 17.500 a 16.000 anos AP: há cerca de 17.500 anos AP o nível relativo 

do mar estava 120 metros abaixo do atual (máximo regressivo) e 

apresentava a plataforma continental quase que totalmente emersa. A 

partir desta data a elevação do nível do mar foi rápida, 2 cm/ano, com sua 

estabilização em 16.000 anos AP. 

2. De 16.000 a 11.000 anos AP: a elevação do mar diminuiu de 2 cm/ano 

para 0,6 cm/ano e o nível relativo esteve 60 metros abaixo do atual. 

3. De 11.000 a 6.500 anos AP: a velocidade de subida do nível do mar 

aumentou novamente, de 0,6 cm/ano para 1,6 cm/ano, com estabilização 

inicialmente aos 40 e posteriormente aos 20 metros abaixo do nível atual. 

Depois de atingido o clímax da Última transgressão, há cerca de 5.600 anos 

AP, o nível relativo do mar apresentou um rebaixamento geral até o nível atual, 

com ou sem oscilações de alta frequência (Martin et al., 2003; Angulo et al., 

2006). 
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3.2.2.  Erosão e inundação costeira 

 

Segundo Menezes (2008), quando o volume de sedimentos que sai de um 

sistema praial é maior que o volume que está entrando ocorre um balanço 

sedimentar negativo local, gerando o processo conhecido como erosão. O 

problema da erosão costeira é motivo de atenção em inúmeros locais do mundo, 

sendo considerado por Bird (2008) um fenômeno global. Diehl et al. (2011) 

destacam que as relações de causa e efeito dos processos de erosão costeira 

têm sido exaustivamente discutidas na literatura. 

Bowen e Inman (1966) sintetizaram as principais perdas de sedimentos 

existentes em um sistema praial, pontuando os seguintes processos: transporte 

sedimentar ao longo da costa para fora do sistema praial, transporte de 

sedimentos pelas correntes de retorno e o transporte pelo vento em direção à 

costa para formação de dunas. Esta tendência à erosão das praias arenosas 

tem sido discutida por numerosos autores e a maioria deles tem admitido que a 

subida do nível relativo do mar, em curso, seria a causa mais importante do 

fenômeno (Suguio, 2003).  

De acordo com Komar (1976), a erosão costeira é a resultante de uma 

complexa interação de processos físicos, induzidos pela ação das ondas 

incidentes, variações de marés, vagas de tempestade e correntes litorâneas. 

Bird (2008) salienta que mais de 70% das costas arenosas do mundo têm 

apresentado uma tendência erosiva nas últimas décadas, menos de 10% 

apresentaram progradação e 20 a 30% exibem certa estabilidade.  

A erosão praial é um dos fenômenos mais impressionantes entre os 

processos costeiros, que acabou transformando-se em um problema 

emergencial na maioria das áreas costeiras do mundo, inclusive em diversos 

trechos do litoral brasileiro (Suguio, 2003). Muehe (2006) relata que os 

problemas de erosão das praias brasileiras ocorrem em grande parte devido à 

falta de sedimentos que chegam até o sistema, seja ela tanto por causas 

naturais como por intervenção humana.  

Em seu estudo, Crepani et al. (2001) afirmam que o processo natural de 

erosão é acelerado pelas atividades antrópicas, sendo praticamente impossível 

estabelecer uma regra para diferenciar o que é erosão natural e o que é erosão 

induzida pela atividade humana. Com a intensa urbanização das orlas, 
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principalmente a partir da década de 1970, o problema da erosão passou a ser 

tratado não apenas pelos estudos voltados à compreensão dos processos 

físicos, mas também sob um enfoque socioeconômico (Lins de Barros, 2005). 

Suguio (2003) considera os processos de erosão, escorregamento e 

inundação como “perigos costeiros” e alerta que todas as cidades situadas sobre 

as planícies costeiras estão, mais ou menos, suscetíveis às inundações, cujos 

efeitos são agravados devido ao adensamento populacional.  

De acordo com Marcelino et al. (2004), as inundações podem ser 

classificadas em inundação fluvial (river flood), inundação brusca (flash flood) e 

inundação costeira (coastal flood), sendo esta última associada a três fatores 

principais: elevação do nível do mar devido a ação da maré de sizígia extrema; 

tempestades que devido aos fortes ventos empilham água na costa e também 

geram grandes ondas; e precipitações intensas. 

A maré de tempestade ou maré meteorológica é um tipo de inundação 

costeira causada pela sobre-elevação do nível do mar quando ocorre 

tempestade, ela resulta do empilhamento da água oceânica induzido pelo 

cisalhamento do vento e pela presença de gradientes de pressão atmosférica 

(Herrmann et al., 2009). Segundo Belem (2007), marés meteorológicas podem 

induzir variações positivas do nível do mar na ordem de 50 cm. Já Schettini et al. 

(1996); Carvalho et al. (1998); e Truccolo (1998) salientam que, para Santa 

Catarina, o entendimento das marés meteorológicas é de grande importância 

para a dinâmica costeira regional, uma vez que elas pode aumentar em até 1 

metro os valores da maré astronômica. 

Em regiões longe da influência costeira, as inundações ocorrem quando a 

capacidade de escoamento e infiltração do solo é excedida em períodos de 

chuvas intensas e/ou prolongadas (Tachini et al., 2009); entretanto, na zona 

costeira, este fator se associa a marés astronômicas e de tempestade que 

atuam como uma barreira à vazão dos rios em suas desembocaduras (Melo, 

2002). Na região sul do Brasil, frentes frias extremas e ciclones extratropicais 

estão frequentemente associados a precipitações intensas, ventos fortes, maré 

de tempestade e ondas altas (Marcelino, 2003). 

Segundo Herrmann et al. (2009), o Estado de Santa Catarina é 

severamente castigado pelas adversidades atmosféricas, dentre as quais está o 

fenômeno das inundações. Marcelino et al. (2004) realizaram uma extensa 
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revisão das inundações bruscas sofridas pelo Estado de Santa Catarina, onde 

verificaram um aumento destas a partir da década de 90, motivo que associaram 

com a intensificação do processo de urbanização. Herrmann et al. (2009) 

definiram que, em Santa Catarina, as regiões mais vulneráveis ao fenômeno de 

maré de tempestade estão localizadas no Litoral Norte devido à presença de 

grandes balneários, já que as edificações e as infraestruturas urbanas e de lazer 

ficam expostas a estas adversidades. 

 

3.2.3.  Eventos extremos que ocorreram em Santa Catarina 

 

O Estado de Santa Catarina, ao longo de sua história, sempre foi afetado 

pelos desastres naturais (Figura 5), especialmente os relacionados a eventos 

pluviométricos extremos. Além disso, a intensa urbanização, a ocupação 

desordenada das planícies de inundação, o desmatamento e diversos outros 

fatores geoambientais tem contribuído para aumentar os danos e prejuízos 

causados pelos mesmos nas últimas décadas (Marcelino et al., 2004).  

Ainda, segundo Marcelino et al. (2004), as inundações destacam-se dos 

demais fenômenos em Santa Catarina em virtude da quantidade de ocorrência e 

intensidade dos danos, destacando-se as ocorridas em 1974, 1983 e 1984. O 

transbordamento do Rio Tubarão, na cidade homônima, em 1974, deixou 60.000 

desabrigados, 199 mortes e 3.000 casas destruídas, o que na época 

correspondia a 25% das existentes (Zarbatto, 2004).  
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caracterizando um padrão de destruição radial e recebendo classificação como 

classe 2 de acordo com a escala Saffir-Simpson. 

Para Roseghini e Mendonça (2010), as chuvas de Novembro de 2008 se 

tornaram um evento extremo sem precedentes, pois além das áreas de cheias, o 

excesso de deslizamentos surpreendeu a todos, onde segundo a Defesa Civil do 

Estado, mais de 80.000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, 85 

municípios em situação de emergência, 14 municípios em estado de calamidade 

pública, 135 mortes e 2 desaparecidos, sendo que, 97% das mortes ocorreram 

por soterramento. 

De acordo com dados da Defesa Civil, choveu mais que o dobro da média 

prevista para todo o mês em muitas cidades do Estado, um exemplo a ser 

destacado é Blumenau, que em 5 dias registrou mais de 600mm de chuva, 

sendo que a média mensal para a cidade é de 110 a 150mm (Roseghini e 

Mendonça 2010). Os últimos eventos extremos observados em Santa Catarina 

ocorreram no ano de 2011, onde no mês de abril a costa catarinense sofreu com 

a forte ação das ressacas e, no mês de setembro, mais uma vez com a 

intensidade das chuvas.  

 

3.3.  Indicadores e métodos para avaliação da sensibilidade costeira 

 

De acordo com Mazzer (2007), é fundamental determinar os elementos 

que norteiam as metodologias dos estudos, uma vez que os trabalhos relativos à 

vulnerabilidade costeira estão tão diversos e com aplicações muito amplas. 

Ainda segundo o mesmo autor, tais elementos são: escala espacial, tratamento 

e análise estatística e as variáveis utilizadas; e ressalta que muitas vezes a 

abordagem que se utiliza é dependente da disponibilidade de dados. 

McLaughlin et al. (2002) destacam o aumento substancial no número de 

índices relativos à vulnerabilidade costeira desenvolvidos nos últimos anos. 

Índices que classificam a costa em unidades com atributos semelhantes e tem 

como objetivo estudar perturbações como elevação do nível do mar, impacto 

humano, erosão costeira e derrame de óleo. 

A vulnerabilidade física pode ser avaliada segundo diversos métodos que 

incluem indicadores de diferentes naturezas, do tipo hidrológico, geomorfológico, 

climatológico, geológico, e outros (Lins de Barros, 2010). Essa autora relata que 
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a escolha dos indicadores com os quais se pretende trabalhar está relacionada 

aos objetivos da pesquisa, assim como à interpretação do conceito de 

vulnerabilidade e outros conceitos relacionados.  

A seguir é apresentada uma breve revisão, em ordem cronológica, de 

trabalhos voltados de alguma forma à sensibilidade e/ou vulnerabilidade da 

região costeira, desenvolvidos em diferentes lugares e através de diferentes 

metodologias. 

 

 GORNITZ et al. (1991): 

Gornitz foi uma das precursoras no desenvolvimento metodológico para 

avaliação da vulnerabilidade costeira. O CVI (Coastal Vulnerability Index), Índice 

de Vulnerabilidade Costeiro foi desenvolvido primeiramente para analisar a 

vulnerabilidade costeira devido à espera de uma futura elevação do nível médio 

dos oceanos, voltado para a costa leste dos Estados Unidos, utilizando um 

banco de dados de riscos costeiros. 

O banco de dados foi elaborado para avaliar a diferente vulnerabilidade 

das regiões costeiras à inundação e erosão com escalas variando de regionais a 

globais, classificar e mapear a distribuição espacial dos locais com alto risco 

costeiro, no intuito de aprimorar os objetivos para futuros estudos mais 

detalhados. 

A base de dados integra informações em sete variáveis, incluindo: relevo 

(elevação), litologia, geomorfologia costeira, movimentos de terra verticais 

(mudanças de nível relativo do mar), mudanças horizontais da linha de costa 

(erosão e acreção), variação de maré e altura de onda. Além destes, dados 

sobre frequência de tempestades e suas intensidades também foram 

compilados, mas de forma independente. Ainda de acordo com cada variável, 

pesos foram definidos e classes geradas. 

Esta metodologia é utilizada por muitas pessoas e já foi muitas vezes 

modificada e aprimorada de acordo com as necessidades e características de 

cada ambiente. 

 

Thieler & Hammar-Klose (1999) e (2000) aplicaram a mesma 

metodologia supracitada para a costa leste e oeste dos Estados Unidos 
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respectivamente, o que resultou no trabalho de maior abrangência espacial 

conhecido.  

 

Abuodha & Woodroffe (2007) aplicaram o CVI na Australia, para as 

baías costeiras de Illawarra e Batemans, depois de uma extensiva revisão sobre 

índices e metodologias de avaliação da vulnerabilidade costeira. 

 

Dwarakish et al. (2009) adaptaram o CVI para Udupi, zona costeira do 

oeste da India e Muler (2012) baseou seu estudo no mesmo método, utilizando-

o para avaliar a vulnerabilidade das praias de Ingleses, Barra da 

Lagoa/Moçambique e Armação, localizadas na Ilha de Santa Catarina. 

 

 BROWN (2006): 

 Na região leste da Inglaterra, mais precisamente na costa norte de 

Norfolk, Brown (2006) desenvolveu uma metodologia através de uma 

abordagem política. O método é baseado em uma série de regras de transição 

que ligam frequência de inundação pelo mar a mudanças no uso e cobertura do 

solo. Método desenvolvido para facilitar o diálogo com formuladores de políticas 

sobre o futuro da gestão do uso da zona costeira, no contexto das alterações 

climáticas e as implicações do aumento do nível do mar. Para compor esta 

metodologia foram usados critérios como variação da maré, níveis de inundação 

costeira, topografia, uso e cobertura do solo e opções políticas de proteção da 

linha de costa, desmembradas em manutenção da linha de costa, linha de costa 

sem proteção e realinhamento da linha de costa em pequena e grande escalas.  

 

 COSTA et al. (2006): 

Costa et al. (2006) determinaram a vulnerabilidade ambiental da Bacia 

Potiguar. A metodologia consistiu na integração lógica dos diferentes dados 

disponíveis, conhecendo-se previamente os terrenos do ponto de vista físico, 

biótico e ambiental. O conjunto de todas essas informações foi integrado e o 

cruzamento destes dados resultou em mapas de Vulnerabilidade Natural e 

Vulnerabilidade Ambiental. O cruzamento dos mapas foi baseado no conceito de 

estabilidade de cada unidade considerando-se o princípio de análise 

ecodinâmica. 
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A integração dos dados temáticos seguiu um modelo, onde o grau de 

vulnerabilidade estipulado a cada classe foi distribuído em uma escala de 1,0 a 

3,0 (predomínio dos processos de pedogênese, valores próximos de 1,0; 

situações intermediárias, valores próximos de 2,0 e predomínio de processos 

erosivos modificadores das formas de relevo e morfogênese com valores 

próximos de 3,0). 

 

 SNOUSSI et al. (2008): 

A região Mediterrânea Oriental da costa do Marrocos tornou-se o foco da 

pesquisa de Snoussi et al. (2008), por considerarem a área vulnerável tanto 

física quanto socioeconomicamente à acelerada elevação do nível médio dos 

oceanos, devido à baixa topografia do solo e ao alto valor ecológico e turístico 

local. 

A perda de terreno devido à erosão e à inundação costeira, foram os dois 

tipos de impactos físicos considerados neste estudo, e o método que os autores 

utilizaram para avaliar tal vulnerabilidade foi baseado no Guia Técnico sobre o 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e no capítulo, 

Zona Costeira, do manual do Programa Ambiental das Nações Unidas sobre os 

métodos de avaliação das mudanças climáticas.  

 

 MAZZER et al. (2008): 

A proposta metodológica de Mazzer et al. (2008), para a análise de 

vulnerabilidade costeira à erosão para um trecho do sudeste da Ilha de Santa 

Catarina, utilizou como ferramenta a compartimentação da linha de costa em 

células costeiras e modelagem espacial em sistema de informação geográfica. 

O método baseou-se no conceito de que as células costeiras são 

unidades homogêneas de balanço sedimentar, e os processos costeiros que 

atuam na linha de costa operam em diversas escalas temporais produzindo 

diferentes respostas quanto à vulnerabilidade costeira. Foram utilizadas oito 

varáveis ligadas à morfodinâmica costeira para compor o estudo, sendo elas: 

altura de onda na zona de quebra de ondas; amplitude altimétrica da orla 

marítima, inclinação da face litorânea, velocidade residual de corrente 

longitudinal, balanço sedimentar potencial, largura média do setor de pós-praia, 

tamanho médio de grão no estirâncio e inclinação média da praia no estirâncio. 
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Além das anteriormente citadas, duas taxas de variação da linha de costa em 

escalas interanual e interdecadal foram estabelecidas como índices de 

vulnerabilidade costeira.  

 

 SHARPLES (2006) e SHARPLES et al. (2009): 

Sharples desenvolveu primeiramente a metodologia denominada 

Smartline para a costa Australiana no ano de 2006; e no ano de 2009 ela foi 

aprimorada através da contribuição de colaboradores. Smartline consiste em 

uma ferramenta dinâmica, capaz de unir informações na forma de multicritérios 

de maneira rápida, podendo estas, serem de diferentes dados e escalas geo-

espaciais; sendo, por este motivo, passível de ser aplicada em áreas com pouca 

disponibilidade de dados. 

Método conhecido e difundido, o Smartline divide-se em três fases de 

execução. 

1- Indicativa: Avaliação da estabilidade das características 

geomorfológicas dos primeiros 500 metros a partir da linha de costa 

em sentido ao interior do continente, através da segmentação desta 

faixa de acordo com seus atributos. Nesta etapa, são utilizadas 

variáveis como geologia, exposição da costa à ondulação dominante, 

variação de maré, altura de onda, declividade e feições (características 

geomorfológicas) do pós-praia, da zona intermareal e retaguarda 

(Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Múltiplos atributos em linha vetorial segmentada. Modificado de Sharples et al. (2009). 
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2- Avaliação regional: Relaciona a estabilidade geomorfológica com 

critérios regionais como progradação e retrogradação da costa. 

3- Avaliação local: Quando são relacionadas as duas fases anteriores 

com dados mais específicos ou locais. 

 

 LINS DE BARROS (2010): 

Em sua tese de doutorado, um estudo de caso da Região dos Lagos no 

Estado do Rio de Janeiro, Lins de Barros (2010) propôs uma contribuição 

metodológica para a análise local da vulnerabilidade costeira e riscos 

associados, adaptando a metodologia Smartline através da inclusão de critérios 

socioeconômicos. 

Baseando seu estudo no fato de a vulnerabilidade depender do grau de 

exposição ao impacto de determinado perigo, e do grau com o qual se pode 

absorver e se recuperar destes impactos, Lins de Barros (2010) afirma que a 

vulnerabilidade costeira é função de dois fatores: exposição da linha de costa 

(erosão e inundação costeira, tempestades, oscilação do nível do mar, ventos, 

entre outros); e exposição dos ecossistemas costeiros e da população aos 

perigos relacionados à dinâmica física do litoral (capacidade da linha de costa, 

dos ecossistemas costeiros e da população de resistir, se recuperar (grau de 

resiliência) ou se adaptar aos impactos causados por estes perigos). 

Em trabalho anterior, sobre a vulnerabilidade do cordão litorâneo de 

Maricá à erosão costeira, Lins de Barros (2005) utilizou como indicadores a 

evolução da linha de costa nas últimas três décadas, a refração de ondas, as 

características morfológicas do cordão litorâneo e as marcas de transposição 

deste pelas ondas.  

Visando o aprimoramento da metodologia anterior e englobar na análise o 

estudo da inundação e da vulnerabilidade ambiental, no ano de 2010 foram 

acrescentados outros indicadores, como a ocorrência de desastres relacionados 

a enchentes e inundações e à caracterização geomorfológica da orla costeira 

utilizando os seguintes procedimentos: estudo da modificação da linha de costa 

e da tendência de erosão costeira em macro escala temporal (décadas), 

modelagem de ondas indicando a exposição do litoral a diferentes ondulações, 

caracterização e mapeamento geomorfológico da linha de costa e mapeamento 
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dos locais de ocorrência de desastres naturais relacionados a enchentes e 

inundações. 

A metodologia completa, proposta por Lins de Barros (2010) pode ser 

observada na Figura 8. 
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Figura 8 – Metodologia proposta por Lins de Barros (2010) para a análise da vulnerabilidade costeira e riscos associados. 
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 RUDORFF E BONETTI (2010): 

Rudorff e Bonetti (2010) avaliaram a suscetibilidade à erosão costeira das 

praias: Ingleses, Morro das Pedras, Armação e Pântano do Sul situadas na Ilha 

de Florianópolis. Para tal avaliação foi elaborado um índice, através de 

Avaliação Multicritério, baseado em três tipos de indicadores: geoindicadores 

obtidos em campo, topografia da área emersa adjacente e a superfície contínua 

de distâncias (obtida de cartas planialtimétricas com escala 1:2.000) em relação 

à linha de costa (digitalizadas de fotografias aéreas com escala 1:2.000). Os 

geoindicadores e pesos utilizados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Geoindicadores e pesos utilizados por Rudorff e Bonetti (2010). 

 

 

3.4.  Índice de Sensibilidade Ambiental Costeiro – ISAC 

 

A metodologia Smartline de avaliação costeira proposta por Sharples 

(2006) e Sharples et al. (2009), adaptada primeiramente por Mussi (2011) e 

posteriormente por Pavan (2012), deu origem ao Índice de Sensibilidade 
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Ambiental Costeira – ISAC, metodologia proposta para avaliar a sensibilidade da 

zona costeira da Ilha de Santa Catarina e da região costeira que compreende os 

setores central e sul do Estado de Santa Catarina respectivamente. 

O ISAC também consiste em uma metodologia multicritério, definida por 

pesos e classes, onde são utilizados dados socioeconômicos na avaliação da 

sensibilidade local. Por ser uma adaptação do Smartline, o ISAC apresenta sua 

metodologia muito semelhante, qual seja: avaliar a linha de costa dentro dos 

primeiros 500 metros, partindo da zona costeira para o interior do continente, 

através de variáveis como geologia, exposição da costa à ondulação dominante, 

variação de maré, altura de onda, declividade e feições (características 

geomorfológicas) do pós-praia, da zona intermareal e região de retaguarda. 

Depois de analisados, os critérios anteriores são cruzados com dados de 

Densidade Populacional e Índice de Desenvolvimento Humano para análise do 

Risco Social. 

 

3.5.  Conceitos Relacionados à Sensibilidade, Vulnerabilidade, 

Suscetibilidade, Risco e Perigo 

 

Como enfatizado por Mussi (2011), a avaliação de risco ambiental é uma 

ciência relativamente nova e com diferentes pontos de vista, onde conceitos de 

sensibilidade, vulnerabilidade, suscetibilidade, risco e perigo são muito próximos 

e difíceis de serem diferenciados, muitas vezes usados como sinônimo. Lins de 

Barros (2010) salienta também os limites tênues destas conceitualizações e que a 

tradução destes termos causa ainda mais confusões. 

Muler (2012) realizou uma extensa pesquisa sobre alguns dos temas 

supracitados e depois de citar dezenas de autores sintetizou tais conceitos, 

descritos na Tabela 2.  

Mussi (2011) em seu estudo também realizou uma revisão bibliográfica 

sobre tais conceitos, e sendo este trabalho uma sequência dos trabalho já 

realizados por Mussi (2011) e por Pavan (2012) que também utilizou as mesmas 

definições, para fins deste trabalho serão utilizadas as definições propostas por 

Mussi (2011) expressas na Tabela 3.  
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Tabela 2 – Síntese dos conceitos adotados por Muler (2012). 
Termos Conceitos adotados 

Perigo 
Ameaça de ocorrência ou ocorrência de eventos que podem 
causar danos. Remete à presença do homem. 

Suscetibilidade 

Trata somente das condições físicas do meio, ou seja, da 
intensidade ou probabilidade de um determinado ambiente sofrer 
impacto devido a um perigo natural, tendo como fatores as 
características físicas e sendo independente da presença 
humana. 

Vulnerabilidade 

Consequência da interação do homem com o meio. É função da 
condição pré-existente relacionada à exposição ao perigo 
(suscetibilidade) e também da capacidade adaptativa do 
sistema/comunidade. Resulta da combinação de perigos naturais 
e da vulnerabilidade humana. 

Risco 
Probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento adverso, 
estando relacionado com danos ou perdas resultantes dos 
mesmos. 

 

Tabela 3 – Conceitos adotados para análises de riscos ambientais costeiros (Mussi, 2011). 
Conceito Definição 

Perigo (hazard) 
Condição ou fenômeno com potencial em causar danos (Carvalho et 
al., 2007).  

Álea 
Acontecimento possível e sua probabilidade de realização (Veyret, 
2007).  

Suscetibilidade 
Refere-se à intensidade ou escala de um determinado ambiente 
sofrer impacto frente a um perigo natural, sendo dada pelas suas 
condições físicas (UNDP, 2004).  

Vulnerabilidade 

Refere-se ao conjunto de condições e processos resultantes de 
fatores físicos, sociais, econômicos/ambientais, que aumentam a 
suscetibilidade de uma comunidade frente a um impacto de evento 
e/ou fenômenos perigoso (UN/ ISDR, 2004).  

Sensibilidade 
Ambiental 

Medida que expressa a facilidade com que um ambiente é afetado 
quando recebe alguma intervenção. É reflexo da susceptibilidade e 
da vulnerabilidade. É a resposta do ambiente a um dado stress e sua 
severidade (Buckley,1982).  

Risco 

Refere-se à probabilidade condicional de ocorrência de um 
acontecimento específico (e.g., falha numa barragem, colapso de 
uma ponte, queda de um avião) combinado com alguma avaliação 
(e.g., uma perda ou avaria funcional) das suas consequências (e.g., 
ferimentos, morte, excesso de cancro, perda de propriedade). 
(Kolluru et al, 1996)  

Desastre Quando risco torna-se realidade (ITC, 2009).  
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4. ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1.  Localização 

 

A província costeira catarinense abrange uma área de 66.212 km², sendo 

que deste total, 62.000 km² correspondem ao setor submerso (plataforma 

continental) e 4.212 km² ao setor emerso (planície costeira e sistema praial), 

região que acolhe 36% da população residente no Estado em aproximadamente 

538 km de extensão (Horn Filho, 2003; Horn Filho e Diehl, 2006). 

A área na qual esta pesquisa se desenvolve compreende o território que 

se estende desde a divisa com o Estado do Paraná, ao norte, até a divisa entre 

os municípios de Biguaçu e São José ao sul. O limite leste é o Oceano Atlântico 

e a oeste é marcado através da distância de 500m desde a linha de costa 

(Figura 9). Dentro desta faixa costeira pré-definida, foram abordados pelo estudo 

16 municípios, nomeados a seguir de norte para sul respectivamente: Itapoá, 

São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Araquari, Barra Velha, Piçarras, 

Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, 

Bombinhas, Tijucas, Governador Celso Ramos e Biguaçu. 
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Figura 9 – Mapa de localização da área de estudo onde o presente trabalho foi realizado. 
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4.2.  Geologia e Geomorfologia 

 

Observam-se no território Catarinense o afloramento de sedimentos 

recentes do litoral, rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, sucessão 

de rochas sedimentares gonduânicas e derrames de lavas básicas, 

intermediárias e ácidas da Serra Geral (Scheibe 1986). O mesmo autor define tal 

conformação geológica como a resultante de numerosos eventos geotectônicos 

e descreve a seguinte subdivisão litoestratigráfica (Figura 10) para o Estado de 

Santa Catarina:  

 

 
Figura 10 – Subdivisão litoestratigráfica definida por Scheibe (1986), para o Estado de Santa 
Catarina. 
 

 Convenções: 

 Arqueano - Complexo Granulítico (granulitos); 

 Arqueano - Grupo Taboleiro ou Complexo Metamórfico Migmático 
(migmatitos), também descrito como rochas cristalinas e granito-gnaisse; 

 Proterozóico Inferior - Complexo Metamórfico Brusque, rochas 
metamórficas; 

 Proterozóico Inferior / Cambro-Ordoviciano - Grupo Itajaí, rochas 
sedimentares e vulcano-sedimentares; 
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 Proterozóico Superior - corpos graníticos e granitóides; 

 Paleozóico - Bacia do Paraná, rochas sedimentares; 

 Mesozóico - Complexo Alcalino (rochas alcalinas) e Formação Serra Geral 
(rochas basálticas); 

 Cenozóico - Planície Costeira, coberturas detríticas e sedimentos litorâneos. 

 

No mapeamento realizado por Horn Filho e Diehl (1994) foram definidas 

cinco grandes províncias geológicas para Santa Catarina, onde se levou em 

conta as características estruturais, petrográficas, sedimentares e evolutivas: 

 (± 550 MA AP): Escudo Catarinense representado pelos litotipos 

cristalinos e sedimentares; 

 (entre 500 e 180 MA AP): Bacia do Paraná: rochas sedimentares; 

 (± 130 MA AP): Planalto da Serra Geral: rochas basálticas e riolíticas; 

 (± 65 - 70 MA AP): Complexo Alcalino: rochas alcalinas; 

 (idade quaternária): Província Costeira: rochas graníticas, 

metamórficas, sedimentares e basálticas e depósitos sedimentares. 

 

O embasamento da província costeira de Santa Catarina é constituído por 

rochas do escudo Catarinense, da Bacia do Paraná e do Planalto da Serra Geral 

e suas porções aflorantes representam as terras altas, na forma de elevações, 

maciços rochosos, promontórios, pontais e ilhas continentais (Horn Filho, 2003). 

A porção leste do Estado está inserida dentro das bacias sedimentares de 

Santos e Pelotas, limitadas geograficamente pela Plataforma de Florianópolis, 

cujo setor norte é compreendido pela Bacia de Santos e sul pela bacia de 

Pelotas (Villwock, 1994; Horn Filho, 2003; Horn Filho et al., 2006; Horn Filho e 

Diehl, 2006).  

Ao setorizar a costa brasileira, Villwock (1994) caracteriza a costa 

sudeste, de Cabo Frio até Cabo de Santa Marta, como marcada pela Serra do 

Mar, conjunto de terras altas constituídas pelo embasamento cristalino granito-

gnáissico, cujas escarpas chegam até o mar constituindo promontórios 

rochosos, ornamentados por costões. Nas reentrâncias que intercalam tais 

costões e promontórios ocorrem planícies costeiras compostas por sistemas 

laguna-barreira, cordões litorâneos regressivos, praias ligadas ao embasamento, 

cordões de praia/duna frontal, esporões e “cheniers” (Villwock, 1994; Caruso e 

Araujo, 1997a; Caruso e Araujo, 1997b; Caruso et al., 1999), associados às 
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variações do nível relativo dos oceanos durante o Quaternário (Suguio et al., 

1986; Angulo e Lessa, 1997). 

A porção do litoral que compreende especificamente a área de estudo 

esta inserida na classificação Litoral das Planícies Costeiras e Estuários (São 

Vicente - SP à Ponta da Vigia - SC) e Litoral das Escarpas Cristalinas Sul (Ponta 

da Vigia - SC à Ilha de Santa Catarina - SC) adotada por Muehe (1998). O 

mesmo autor destaca o estuário da baía de São Francisco ao norte, e em 

sentido Sul a presença de um litoral recortado, e marcado, por interrupções na 

continuidade da planície costeira quaternária por afloramentos de rochas 

cristalinas até a Ilha de Santa Catarina. Outra classificação, desta vez 

exclusivamente para a zona costeira catarinense, pode ser encontrada em Diehl 

e Horn Filho (1996), onde a área de estudo encontra-se completamente inserida 

nos compartimentos: Litoral Setentrional, Litoral Nordeste, Litoral Centro-Norte e 

em uma pequena porção ao norte do Litoral Central. Seguem abaixo, as 

descrições de tais compartimentos. 

Litoral Setentrional (Rio Saí-Guaçu até Barra Velha) – Destaca-se a 

presença da Ilha de São Francisco do Sul e o campo de dunas existente a 

nordeste da mesma, a Baía da Babitonga, cordões regressivos em Itapoá e 

Praia Grande, esporão arenoso que cresce para sudoeste na Praia de Capri, 

barreira arenosa junto à foz do Rio Itapocu e praias extensas e reflexivas são 

visíveis neste litoral. 

Litoral Nordeste (Itajuba até Praia Mata Camboriú) – Salientam-se neste 

compartimento os rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim e suas contribuições 

sedimentares adjacentes, inúmeros promontórios e costões rochosos, cordões 

litorâneos na região de Navegantes e praias de enseada (de bolso) na porção 

mais ao sul. 

Litoral Centro-Norte (Itapema até Praia de Palmas) – Caracterizado pelos 

depósitos aluviais do Rio Tijucas e seus sedimentos pelíticos evidentes nos 

depósitos holocênicos e atuais acumulados na baía e cordões regressivos 

presentes na planície do município homônimo, depósitos marinho intermarés dos 

feixes holocênicos aflorantes na região de Tijucas e no tômbolo entre as praias 

de Mariscal e Zimbros e a Península de Porto Belo com suas praias 

diferenciadas grano-morfológicamente.   
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Litoral Central (Enseada da Armação até Garopaba) – Ilhas continentais 

são típicas deste compartimento, com destaque para a Ilha de Santa Catarina. 

Inúmeras praias em ambientes abertos, semi-fechados e fechados também 

caracterizam a paisagem do setor. 

Hesp et al. (2009) também apresentam uma compartimentação da linha 

de costa catarinense onde apresentam quatro províncias geomórficas com base 

nas barreiras costeiras e suas formas de relevo associadas. A área de estudo do 

presente trabalho apresenta-se inserida por completo em duas delas, as 

províncias I e II descritas a seguir: I. Província do norte (da divisa com o estado 

do Paraná até Itajaí), caracterizada por baías relativamente longas, dunas 

frontais, campo de dunas frontais relíquia e estuários separados por 

promontórios relativamente pequenos; e II. Província central (de Itajaí até a Ilha 

de Santa Catarina), caracterizada por costas rochosas, pequenas baías, chenier 

e planícies de cordões de praia. 

  

4.3.  Clima, Ondas e Marés 

 

Segundo Nobre (1986), o clima na região sul do Brasil sofre influência 

tanto dos trópicos como das latitudes medias, apresenta estação seca bem 

definida de inverno, estação chuvosa de verão com chuvas convectivas tropicais 

e os sistemas frontais que penetram nesta região constitui o principal sistema 

causador de chuvas na maior parte do ano. Os autores Almeida (1953) e Muehe 

(1998) definem o clima presente em Santa Catarina através da denominação Cfa 

de Koppen.  

O litoral catarinense sofre influência do Anticiclone do Atlântico (força 

geradora da MTA – Massa Tropical Atlântica) e do Anticiclone Migratório Polar 

Atlântico (força geradora da MPA – Massa Polar Atlântica) (Diehl e Horn Filho, 

1996). Ainda de acordo com os mesmos autores, a Frente Polar Atlântica (FPA) 

resulta do contato entre as duas massas anteriormente citadas, sendo 

responsável por parte da precipitação do litoral, cujo controle encontra-se 

diretamente relacionado às Serras do Leste Catarinense, do Mar e Geral. De 

acordo com Nobre et al. (1986), os ventos predominantes apresentam direção 

nordeste, entretanto os ventos mais fortes são aqueles associados aos sistemas 

frontais que apresentam direção sudeste. 
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Segundo Alves e Melo (2001), os ventos presentes sobre o Atlântico Sul 

são altamente influenciados pela existência de um sistema semi-permanente de 

alta pressão centrado sobre o oceano e que, devido ao associado giro anti-

ciclônico, origina ventos bastante persistentes de nordeste ao longo da costa 

sudeste e sul do Brasil. Este padrão básico, no entanto, é regularmente 

perturbado pela passagem de frentes frias, que normalmente viajam ao longo da 

costa na direção nordeste, e a passagem de tais distúrbios é acompanhada por 

centros de alta e baixa pressão, que perturbam o fluxo de ar produzindo ventos e 

ondas significativas dos quadrantes sul e leste (Alves e Melo, 2001). 

No sul e sudeste brasileiro, as ondas de nordeste atingem a costa 

forçadas pelos ventos alísios em boa parte do ano, sendo que as ondas com 

maior capacidade de transporte sedimentar costeiro são as associadas aos 

sistemas frontais (Tessler e Goya, 2005). Alves e Melo (2001) descrevem as 

ondulações de E-NE como predominantes no verão para a porção norte da costa 

catarinense, com períodos de pico variando entre 3 e 8 segundos e altura 

significativa de onda entre 0,5 e 1,5 metros. Os mesmos autores determinam 

também, que as ondulações de maior energia são provenientes do quadrante S-

SE com alturas significativas de onda variando de 1 a 3,5 metros e períodos de 

pico entre 4 e 8 segundos, entretanto definem que as ondas de Leste (E) e 

Sudeste (SE) dominam o clima de ondas local. 

Grande parte do litoral brasileiro, do Estado de Alagoas ao Rio Grande do 

Sul, apresenta amplitudes de marés inferiores a 2 metros, denominadas 

micromarés (Tessler e Goya, 2005). Segundo Caruso Jr e Araujo (2000), a área 

de estudo está localizada sob um regime de micromarés semidiurno, dominadas 

por ondas. 

De acordo com Schettini et al. (1996); Carvalho et al. (1998); Truccolo 

(1998), a variação média da maré astronômica para o litoral que compreende a 

área de estudo é de 0,8m, com máxima de 1,2m. Os artigos op. cit. salientam 

ainda a grande importância da maré meteorológica na dinâmica costeira 

regional, a qual pode aumentar em até um metro os valores da maré 

astronômica. 
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5.  METODOLOGIA 
 

5.1.  ISAC 

 

A metodologia a seguir descrita está baseada no Índice de Sensibilidade 

Ambiental Costeiro - ISAC. Método adaptado e validado por Mussi (2011) para a 

Ilha de Santa Catarina e posteriormente por Pavan (2012) para o litoral centro-

sul catarinense, que se estende do município de São José até Passo de Torres, 

(divisa com o estado do RS), a partir da metodologia desenvolvida por Sharples 

(2006) e Sharples et al. (2009) para a costa Australiana. O ISAC obedece à linha 

de outras metodologias, através da integração de múltiplos critérios e 

desenvolvimento em ambiente SIG – Sistema de Informação Geográfica para 

realização de cálculos e organização espacial (Figura 11). 

A metodologia, de uma forma geral, consiste em avaliar a estabilidade das 

características geomorfológicas (forma, material e morfodinâmica) nos primeiros 

500 metros, da linha de costa no sentido do interior do continente, através de 

linhas vetoriais segmentadas com múltiplos critérios, classificando-as 

hierarquicamente e identificando fatores de resistência e adaptação da costa à 

erosão e inundação. 

 Cabe destacar o motivo pelo qual a metodologia determina que a análise 

seja realizada nos primeiros 500 metros costa adentro, a partir da linha de costa, 

uma vez que o método ISAC é uma adaptação da metodologia precursora 

Smartline, e esta regra foi mantida. De acordo com Sharples et al. (2009), as 

feições geomorfológicas costeiras podem se estender por muitos quilômetros 

costa adentro, como por exemplo, os campos de dunas transgressivas e lagunas 

costeiras, necessitando assim a definição de uma distância padrão para o 

mapeamento de tais feições. Sharples et al. (2009) concordam que, apesar de 

não se ter obtido um consenso a cerca da medida correta para este 

mapeamento, os mesmos autores entraram em consenso e adotaram a distância 

de 500m como uma distância ideal, devido a esta simplificar o Smartline em 

regiões caracterizadas por grandes variações geomorfológicas. 
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Figura 11 – Interface dos critérios utilizados na setorização costeira e definição inicial da sensibilidade costeira em ambiente SIG (Modificado de Sharples et 
al., 2009 por Lins de Barros, 2010).  
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 A metodologia proposta por Sharples et al. (2009) foi então adaptada por 

Mussi (2011) depois de uma extensa revisão das metodologias utilizadas nos 

principais trabalhos voltados à questão da sensibilidade e vulnerabilidade 

ambiental. As metodologias são, normalmente, empregadas para locais 

específicos, com dados que diferem daqueles disponibilizados e até mesmo 

características ambientais diferentes de outras regiões do mundo. Com o 

método Smartline não foi diferente, desenvolvido para a costa australiana, com 

características ambientais que diferem das brasileiras, mas ao mesmo tempo um 

método abrangente que possibilita a integração de inúmeros critérios, mesmo 

em posse de um baixo volume de dados. 

Desta forma, Mussi (2011) uniu as informações que melhor se 

enquadravam com as características costeiras do Sul do Brasil, em específico 

para Santa Catarina e validou sua proposta em um estudo de caso para a Ilha 

de Florianópolis, como já foi anteriormente citado, permitindo a formulação e 

criação de inúmeros atributos, de forma simples e prática, que possibilitam a 

aplicação desta metodologia para outros locais. Mas cabe ressaltar, que tais 

adaptações foram feitas para que mais perto da realidade dos ambientes 

catarinenses fosse possível chegar.  

Outra adaptação importante tem relação à ponderação das classes, 

seguindo o princípio de que valores são mais concretos e possibilitam um melhor 

entendimento da real situação do ambiente com relação ao grau de sensibilidade 

a que ele está exposto. Os pesos estabelecidos para cada critério da 

metodologia referem-se à estabilidade do ambiente frente a um evento extremo 

ou a elevação do nível dos oceanos. Os valores dos pesos variam de 1,0 a 3,0 

divididos em cinco classes de sensibilidade ambiental (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Pesos definidos para estabelecer valores a cada critério da metodologia e suas 
respectivas classes de sensibilidade ambiental.  

PESO 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
CLASSE Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

 

A integração de cunho social ao trabalho também agrega valor ao mesmo, 

uma vez que os primeiros trabalhos tratavam apenas do ambiente físico e que 

os mais recentes vêm cada vez mais mostrando a importância de estudar tal 

critério, pelo motivo óbvio de que as zonas costeiras são, nos dias de hoje, o 
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reduto principal escolhido para servir de moradia para a população mundial (Lins 

de Barros, 2005; Snoussi et al., 2008; Lins de Barros, 2010; Muler, 2012). Desta 

forma, ao realizar a análise de risco socioambiental, objetiva-se a identificação 

das regiões com maior risco à população.  

Todos os dados obtidos para este trabalho foram tratados em ambiente 

SIG e para melhor interpretação e visualização, o desenvolvimento da 

metodologia contou com a geração de cartas temáticas em escala 1:50.000. Nas 

cartas, apresentam-se ilustradas informações da sensibilidade dos diferentes 

setores da costa e risco socioambiental do litoral centro-norte catarinense 

(Apêndices A e B). 

 

5.1.1.  Cálculo do ISAC 

 

Para a definição do ISAC, cada critério foi avaliado individualmente e 

pesos foram adicionados levando em consideração sua relevância, conceitos de 

função ecológica e habitat, estabilidade de cada unidade, intervalos de classe, 

pesos e conceitos de análise de risco. Os valores referentes ao grau de 

sensibilidade utilizados pelo ISAC estão classificados em cinco intervalos 

apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Intervalo de classes utilizado pelo ISAC. 
CLASSES Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

ISAC 1,0 – 1,5 1,51 – 1,9 1,91 – 2,3 2,31 – 2,7 2,71 – 3,0 

 

Posteriormente, através da média ponderada dos critérios o ISAC foi 

calculado (Equação 1). 

 

ISAC = ((ZI*0.2)+(PP*0.2)+(DF*0.1)+(G*0.1)+(H*0.2)+(D*0.2)+(VM*0.1)+(E*0.2)) 

1.3 

Equação 1 

Onde: 

 ZI é a zona intermareal; 
 PP é a zona do pós-praia; 
 DF é a declividade da face da praia; 
 G é a geologia;  
 H é a altura das ondas incidentes; 
 D é a declividade do pós praia e retaguarda; 
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 VM é a variação da maré; 
 E é a exposição às ondulações que atingem a costa. 
 

5.2.  Cálculo do Risco Socioambiental 

 

O Risco Socioambiental, risco que a população corre frente à 

sensibilidade do ambiente ao qual ela está associada, foi calculado usando 

como base os resultados da avaliação ambiental realizada pelo ISAC. Além dos 

dados gerados no ISAC, foram também utilizados valores de densidade 

populacional por setores censitários do ano de 2010 disponibilizados pelo IBGE 

e valores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do ano de 

2003 disponibilizados pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento. 

O cálculo realizado para obter os valores de risco socioambiental se deu 

através da utilização da Equação 2. Os pesos definidos com referência aos 

dados supracitados encontram-se nos referidos tópicos, e os pesos relacionados 

aos resultados deste cálculo, apresentados na Tabela 6, foram os mesmos 

utilizados por Pavan (2012). 

 

Risco Socioambiental = ISAC + (Densidade Populacional + IDH-M) 

                                                       2 

Equação 2 

Onde: 

 Densidade Populacional e IDH-M são os fatores de risco associados. 

 

Tabela 6 - Classes e critérios referentes ao cálculo do risco socioambiental. 
PESO 1,0 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 4,0 4,1 – 5,0 5,1 – 6,0 

CLASSE Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

 

5.3.  DESENVOLVIMENTO 

 

Para o desenvolvimento deste estudo inúmeros passos foram executados. 

Tais etapas encontram-se dispostas no fluxograma apresentado na Figura 12. 
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 A fase que determinou o levantamento dos critérios geomorfológicos e 

sociais, dados base para a execução da metodologia, constituiu-se no período 

mais longo do trabalho e encontra-se descrita em detalhes nos tópicos a seguir. 

 

5.3.1.  Geologia 

 

Para a caracterização da geologia deste estudo, foram utilizadas duas 

cartas geológicas do IBGE, na escala de 1:250.000. Para a porção norte da área 

de estudo foi utilizada a carta Joinville (SG-22-ZD) e para a porção sul a carta 

Florianópolis (SG-22-ZB). 

Inicialmente as cartas foram georreferenciadas em ambiente SIG e 

vetorizadas manualmente. As informações obtidas na forma de polígonos foram 

posteriormente extraídas para linha, de acordo com a metodologia proposta por 

Sharples et al. (2009). 

As feições geológicas observadas para o trecho costeiro em estudo estão 

listadas na Tabela 7. A classificação e definição dos pesos de cada feição 

basearam-se na estabilidade das unidades (Mussi, 2011). 

 

Tabela 7 – Feições geológicas identificadas para o trecho costeiro centro-norte catarinense. 
FEIÇÕES GEOLÓGICAS PESOS 

Gnaisses granulíticos ortoderivados 1,5 
Granitóides Cálcio-Alcalinos deformados 1,0 

Granitos e Granudioritos 1,0 
Granitos e Quartzo-Monzolitos 1,0 

Metatexistos, diatexistos e gnaisses 2,0 
Rochas Para e Ortometamórficas 1,5 

Sedimentos Aluvionares 3,0 
Sedimentos Colúvio-Aluvionares 3,0 

Sedimentos Flúvio-Marinhos 3,0 
Sedimentos Marinhos 3,0 

Sedimentos Marinhos Atuais 3,0 
Sienogranitos, monzogranitos e granodioritos 1,0 

Terraços Arenosos Costeiros 3,0 
Ultrabásicas 1,0 

 

5.3.2.  Exposição qualitativa da costa às ondulações dominantes 

 

Segundo Alves e Melo (2001), ondulações de Leste e Sudeste dominam o 

clima de ondas no litoral centro-norte catarinense. Desta forma, uma vez que o 

estudo op. cit. refere-se à mesma região do presente estudo, e a bibliografia 

(Klein, 2004; e Abreu de Castilhos et al., 2006) corrobora com a informação de 
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que tais ondulações são as principais responsáveis por alterações na zona 

costeira, como erosão e inundações, decidiu-se conduzir uma análise espacial 

da orientação da linha de costa em relação à orientação destas ondas 

prevalecentes. 

Esta análise foi realizada em ambiente SIG e classificou a exposição dos 

segmentos costeiros a estas ondulações conforme descrito na Tabela 8 e Tabela 

9. 

 

Tabela 8 – Orientação da linha de costa e sua respectiva exposição à ondulação incidente de 
Leste. 

Orientação da linha de costa Exposição de Leste (E) PESOS 
0o – 45º Semi-protegido 2,0 

45º - 135º Exposto 3,0 
135º - 180º Semi-protegido 2,0 
180º - 360º Protegido 1,0 

 

Tabela 9 – Orientação da linha de costa e sua respectiva exposição à ondulação incidente de 
Sudeste. 

Orientação da linha de costa Exposição de Sudeste (SE) PESOS 
0o – 45º Protegido 1,0 
45º - 90º Semi-protegido 2,0 
90º - 180º Exposto 3,0 
180º - 225º Semi-protegido 2,0 
225º - 360º  Protegido 1,0 

 

Os segmentos da linha de costa classificados em Exposto, Semi-

protegido e Protegido, segundo intervalo de classes definido por Sharples et al. 

(2009), receberam pesos de valor 3,0, 2,0 e 1,0 respectivamente. 

 

5.3.3.  Feição do pós-praia e retaguarda 

 

Segundo Menezes (1999), pós-praia é a zona que se estende do limite 

superior do espraiamento até o início das dunas fixadas por vegetação ou de 

qualquer outra mudança fisiográfica brusca, inundada pelas marés altas 

excepcionais ou pelas ondas de tempestade. A retaguarda é definida pelo setor 

localizado após o limite superior do pós-praia, no sentido do continente, sendo 

que neste estudo serão consideradas as feições presentes até o limite de 500 

metros a partir da linha de costa, seguindo metodologia proposta por Sharples et 

al. (2009). Para um melhor entendimento da zonação morfológica e 
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hidrodinâmica da região costeira, tais informações apresentam-se ilustradas na 

Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Figura ilustrativa da zonação morfológica e hidrodinâmica de uma praia arenosa 
oceânica (modificado de Hoefel, 1998). 
 

A análise das feições do pós-praia e retaguarda iniciaram com a 

elaboração de uma classificação supervisionada de uso e ocupação de solo 

através da utilização de imagens Landsat 5-TM e do software ENVI. 

Posteriormente as imagens foram reanalisadas com o auxílio de imagens de 

satélite QuickBird de alta resolução, na escala de 1:25.000 disponibilizadas pelo 

acervo Digital Globe para um maior detalhamento da área de estudo.  

Foram observadas inúmeras feições no setor de costa que compreende 

este estudo, entretanto para viabilizar os cálculos, as feições foram resumidas 

ao número de 13. Os pesos estabelecidos seguiram a mesma linha do trabalho 

precursor de Mussi (2011) para a Ilha de Florianópolis, entretanto, por ser outra 

área, algumas classes diferentes foram estabelecidas (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Classificação das feições do pós-praia e os referentes pesos relativos a 
sensibilidade. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Feição do Pós-
praia e Retaguarda 

Barreira costeira com laguna a retaguarda 3,0 
Campo de dunas vegetadas 1,5 

Desembocadura fluvial 3,0 
Duna frontal com urbano a retaguarda 2,5 

Duna frontal vegetada 2,0 
Manguezal 1,5 
Morraria1 1,0 
Planície 2,0 

                                            
1 O termo Morraria é definido por Ponçano et al. (1994) como morros  isolados ou conjuntos de morros 
dispersos nas planícies costeiras. 
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Rochedo 1,0 
Urbano com laguna a retaguarda 3,0 

Urbano com manguezal a retaguarda 3,0 
Urbano com morro a retaguarda 2,0 

Urbano sobre planície 3,0 

 

5.3.4.  Declividade do pós-praia e retaguarda 

 

Primeiramente foram confeccionados perfis de 500 metros 

perpendiculares à linha de costa, equidistantes 500 metros entre si (Figura 14), 

por meio de uma rotina computacional desenvolvida em ambiente SIG. 

Os dados de declividade foram então obtidos através da associação dos 

perfis à altimetria presente no Modelo Digital de Elevação – MDE elaborado a 

partir das imagens do programa Shuttle Radar Topography Mission – SRTM da 

NASA, com resolução espacial de três arcos segundos (90m). 

 

 
Figura 14 – Linhas perpendiculares (em verde) à linha de costa (em vermelho mais largo) até a 
distância de 500m costa adentro (em vermelho mais estreito). 

 

Esta classificação teve como objetivo identificar o ponto mais alto da 

topografia presente nos 500 metros, para tanto as seguintes condições foram 
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estabelecidas como padrão para a aquisição destes valores (Sharples et al., 

2009). 

 Se a elevação nos primeiros 100 metros do perfil foi maior que 50 

metros, então considerou-se este valor como pico e imediatamente pertencente 

à última classe (1,0). 

 Na existencia de dois picos, se não ocorrer uma queda de 20% no 

valor da altitude do primeiro para o segundo, o segundo pico é selecionado. 

 Na existência de dois picos, se ocorrer uma queda de 20% no valor 

da altitude do primeiro para o segundo, o primeiro pico é selecionado. 

 

Os intervalos de classe estão relacionados à metodologia proposta por 

Sharples et al. (2009) e os pesos de acordo com a declividade do ambiente, 

onde áreas com baixa declividade receberam pesos maiores, por serem mais 

sensíveis, e áreas com alta declividade receberam pesos menores por estarem, 

de certa forma, mais protegidas a inundações. (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Declividade calculada para o pós praia e retaguarda da área de estudo e os 
respectivos pesos. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 
 0 – 3º 3 

Declividade do 3 – 6º 2,5 
Pós-Praia e 6 – 20º 2 
Retaguarda 20 – 50º 1,5 

 > 50º 1 

 

5.3.5.  Feição da zona intermareal 

 

O mapeamento das feições da zona intermareal foi realizado “in situ”, pela 

campanha das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo (MMA, 2007), 

e os pesos atribuídos às feições classificadas em estrutura artificial, costão 

rochoso, sedimentar e vegetação (Tabela 12) são as mesmas propostas por 

Mussi (2011). 

 

Tabela 12 – Feições da zona intermareal definidas para a região que compreende o estudo e 
seus respectivos pesos. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Feição da zona intermareal 

Estrutura Artificial 1,5 
Costão Rochoso 1,0 

Sedimentar 3,0 
Vegetação 2,0 
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5.3.6.  Variação da amplitude de maré 

 

Os dados referentes à variação média da maré na área de estudo foram 

coletados na campanha das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo 

(MMA, 2007). As medições “in situ” ocorreram durante a baixa-mar e a preamar 

com o auxílio de uma régua. A definição dos pesos para este critério levou em 

consideração a sensibilidade do ambiente frente às variações de maré, onde 

locais com variações de amplitude maiores receberam valores maiores de 

sensibilidade e locais com baixa variação foram considerados menos sensíveis 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Valores referentes à variação da amplitude de maré para a área de estudo e os 
pesos definidos a cada classe de variação. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Variação da amplitude de 
maré 

0,0 – 0,4m 1 
0,5 – 0,7m 1,5 
0,8 – 1,0m 2 
1,1 – 1,3m 2,5 
1,4 – 1,5m 3 

 

5.3.7.  Declividade da face da praia 

 

Os valores de declividade da face da praia (Tabela 14) foram coletados 

“in situ” através da utilização de um clinômetro posicionado na porção média da 

face da praia, na campanha das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de 

Óleo (MMA, 2007). 

Para a definição dos pesos, levou-se em consideração 2 fatores: 

- Praias mais planas apresentam-se mais vulneráveis a inundação do que 

praias mais íngremes, entretanto a inundação ocorre de forma gradual. Já o alto 

valor da declividade atua como barreira física de proteção da costa, mas a 

elevação do nível da água ocorre de forma abrupta. 

- Por outro lado, praias íngremes podem sofrer com a erosão, uma vez 

que o alto valor da declividade está diretamente relacionado com a velocidade 

de retorno das massas de água “runoff”, segundo Crepani et al. (2001), ação que 

aumenta a capacidade de transporte sedimentar local. 
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Tabela 14 – Classes estabelecidas para o critério de declividade da face da praia e a 
ponderação referente a cada uma delas. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Declividade da Face da 
Praia 

0 – 3º 3 
4 – 6º 2,5 
7 – 9º 2 

10 - 13º 1,5 
 Nulo 1 

 

5.3.8.  Altura média de onda 

 

Por meio de observação visual em campo, os dados de altura de onda e 

seus respectivos intervalos de classe foram obtidos na campanha das Cartas de 

Sensibilidade ao Derramamento de Óleo (MMA, 2007). 

Os pesos atribuídos a cada classe foram adaptados de Dwarakish et al. 

(2009) e Rudorff (2005) por Mussi (2011), onde, quanto maior for a altura de 

onda incidente maior será a sensibilidade do ambiente e o oposto da mesma 

forma, quanto menor a altura de onda menor a sensibilidade local (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Valores de altura média de onda observados para o litoral centro-norte de Santa 
Catarina e os pesos respectivos a cada classe. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Altura Média de Onda 

Nulo 1 
< 25 cm 1,5 

25 cm – 50 cm 2 
50 cm - 1m 2,5 

> 1 m 3 

 

5.3.9.  Densidade populacional 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realiza o censo 

populacional nacional a cada 10 anos. Os valores utilizados neste estudo foram 

divulgados pelo IBGE após o Censo Populacional de 2010. Foram ainda 

analisados os aglomerados urbanos no mapa de uso e ocupação do solo e 

correlacionados com os setores censitários. 

A densidade populacional foi extraída através dos polígonos que se 

encontravam dentro da extensão definida anteriormente de 500m em direção ao 

continente e transferida para a linha de costa por segmentação manual. Os 

pesos atribuídos a cada classe (Tabela 16) foram adaptados de Muehe e Neves 

(1995) e Lins de Barros (2005) por Mussi (2011). 
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Tabela 16 – Intervalo dos valores totais para o critério de Densidade Populacional para os 
municípios do litoral centro-norte de Santa Catarina e os pesos respectivos a cada classe. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Densidade Populacional 

0 Hab/Km2 1 
1 – 500 Hab/Km2 1,5 

501 – 1000 Hab/Km2 2 
1001 – 5000 Hab/Km2 2,5 

5001 – 27165 Hab/Km2 3 

 

5.3.10.  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

O critério baseado no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), não foi abordado no trabalho de Mussi (2011) e foi implantado 

inicialmente por Pavan (2012) com o intuito de aprimorar a Análise de Risco 

Socioambiental, tentando reavaliar a relação entre a sensibilidade do ambiente e 

o risco da população que o ocupa. 

O Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD, 

agência da Organização das Nações Unidas – ONU fornece as informações de 

IDHM, que são valores que representam o desenvolvimento local, onde tais 

valores variam de 0 a 1, sendo que em situação de baixo desenvolvimento os 

valores ficam próximos de 0 e em situação de alto desenvolvimento os valores 

se aproximam de 1 (PNUD, 2003a). Os dados de IDHM são baseados nos 

dados obtidos através do Censo Populacional realizado pelo IBGE, ou seja, os 

dados de IDHM são produzidos utilizando as informações publicadas pelo IBGE 

sobre o Censo Populacional. Devido a isto, estes dados de IDHM possuem uma 

defasagem temporal com relação aos dados do IBGE, pois dependem da coleta, 

processamento e publicação dos valores do Censo Populacional, para só então 

serem processados pelo PNUD juntamente com outras informações que 

resultarão no IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Desta 

forma, para este trabalho, os dados de IDHM utilizados são os dados do ano de 

2003, referentes ao Censo de 2000, uma vez que os valores referentes ao 

Censo de 2010, até a finalização deste estudo, ainda não haviam sido 

publicados. 

O IDHM é o índice gerado através do cálculo da média de outros 3 sub-

índices extraídos também com base nos dados do Censo do IBGE. O cálculo é 

realizado como mostra a Equação 3: 
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IDHM = IDHM-R + IDHM-L + IDHM-E 

          3 

Equação 3 

 

Onde: 

 IDHM-R é o subíndice relativo à renda; 
 IDHM-L é o subíndice relativo à longevidade; 
 IDHM-E é o subíndice relativo à educação; 
 

O IDHM-R é obtido a partir da renda per capita média, que por sua vez é 

obtida da relação entre a renda per capita média mensal e o PIB per capita 

anual; O IDHM-L é alcançado a partir do indicador de esperança de vida ao 

nascer, e o IDH-E é obtido a partir da relação entre a taxa de alfabetização e a 

taxa bruta de frequência escolar. Por fim se tem o IDH municipal (IDHM), fruto 

da média aritmética desses três subíndices (Pavan, 2012). 

Os intervalos de classe apresentados na Tabela 17 são propostos pelo 

próprio PNUD, onde valores de IDHM de 0 a 0,499 são considerados como 

desenvolvimento baixo, 0,500 a 0,799 desenvolvimento médio e 0,800 a 1 

desenvolvimento alto. Os pesos estabelecidos estão de acordo com o nível de 

desenvolvimento local, desta forma, a classe com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano apresenta maior sensibilidade em seu segmento 

costeiro. Sendo assim, pesos progressivamente estabelecidos, onde classe com 

desenvolvimento médio apresenta peso de sensibilidade médio e a classe com 

maior valor de IDHM recebe a ponderação, conferindo a este segmento menor 

sensibilidade. 

 

Tabela 17 – Intervalo dos valores totais para o critério de Índice de Desenvolvimento Humano 
para os municípios do litoral centro-norte de Santa Catarina e os pesos respectivos a cada 
classe. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

IDHM 
0 – 0,499 3 

0,500 – 0,799 2 
0,800 – 1 1 
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5.4.  Avaliação da Sensibilidade do ISAC 

 

O ISAC foi desenvolvido com o intuito de determinar a sensibilidade 

ambiental da zona costeira. Uma das qualidades do ISAC é que ele permite a 

utilização de um baixo volume de dados, permitindo assim, que áreas pouco 

estudadas também possam ser classificadas. Desta forma, todo o litoral centro-

norte catarinense pode ser classificado tanto de acordo com a sua sensibilidade 

costeira, quanto ao risco social ao qual estas comunidades estão sujeitas. 
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6.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

6.1.  Resultados por critério 

 

6.1.1.  Geologia 

 

Para o presente estudo, ao analisar as cartas geológicas Joinville (SG-22-

ZD) e Florianópolis (SG-22-ZB), foi possível observar que a descrição que 

tratava dos Sedimentos Marinhos Atuais foi a feição mais abundante para a área 

de estudo, apresentando-se em 50,43% da área total (Figura 15). As três 

porcentagens que mais se destacam na sequência, para este critério, referem-se 

à classe de sedimentos marinhos com 11,06%, metatexistos, diatexistos e 

gnaisses com 8,58% e a classe formada pelos granitos e quartzo-monzolitos 

com 6,53%. 

As porcentagens mais representativas, subsequentes as anteriormente 

citadas são 5,73% e 4,19%, referente às seguintes classes geológicas 

respectivamente: Sedimentos Aluvionares e Sedimentos Colúvio-Aluvionares. A 

Feição Desembocadura presente no gráfico não diz respeito à geologia da área, 

entretanto ela foi adicionada, pois nas cartas geológicas esta feição é 

caracterizada como Desembocadura (Desembocadura de rios), e no caso de 

não ser adicionada, 1,65 km de costa ficariam sem descrição. No que se refere à 

geologia, esta classe, Desembocadura, pode ser desconsiderada. 

Diferentemente dos trabalhos de Mussi (2011) e Pavan (2012), o critério 

referente à Geologia para a área de estudo do presente trabalho apresentou um 

número maior de classes. Tais classes, juntamente com as respectivas 

informações das Formações às quais estas classes pertencem, são 

apresentadas na Tabela 18. 

Segundo Scheibe (1986), no território Catarinense é possível observar o 

afloramento de sedimentos recentes do litoral, rochas magmáticas e 

metamórficas mais antigas, sucessão de rochas sedimentares gonduânicas e 

derrames de lavas básicas, intermediárias e ácidas da Serra Geral. Villwock 

(1994) ao setorizar a costa brasileira caracterizou a região de Cabo Frio até 

Cabo de Santa Marta como marcada pela Serra do Mar, conjunto de terras altas 
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Tessler e Goya (2005) descrevem que na região sul e sudeste brasileira, 

as ondas de nordeste atingem a costa forçadas pelos ventos alísios em boa 

parte do ano, entretanto, as ondas com maior capacidade de transporte 

sedimentar costeiro são as associadas aos sistemas frontais. Para Alves e Melo 

(2001) as ondulações de Leste (E) e Sudeste (SE) dominam o clima de ondas do 

litoral centro-norte catarinense. Segundo os mesmos autores, a evolução das 

ondas provenientes de Leste é iniciada pela passagem de um sistema frontal, 

que se propaga para o norte ao longo da costa ou move-se para leste na direção 

do Oceano Atlântico, enquanto um anticiclone desloca-se gradualmente para 

norte e torna-se quase estacionário por vários dias, produzindo um vento longo e 

persistente de leste, enquanto ondas de Sudeste apresentam características de 

swell, geradas por tempestades que ocorrem em oceano aberto. 

De acordo com Abreu de Castilhos et al. (2006), a costa norte de Santa 

Catarina apresenta um alto grau de exposição às ondas provenientes das 

direções de Leste e Sudeste, condição que os autores supõem ser uma das 

causas da acentuada erosão observada neste setor da costa. Klein (2004) é 

concordante com os autores supracitados, determinando em seu estudo que as 

ondas mais energéticas vêm da direção sul-sudeste, sendo elas, geradas 

durante o deslocamento de frentes frias no oceano. 

 

6.1.3.  Feição do pós-praia e retaguarda 

 

As feições que mais se destacam no pós-praia e retaguarda são 

primeiramente “morraria” com um total de 38,4% do litoral referente à área de 

estudo, somando 113,06 Km de extensão costeira. A porcentagem de 26,5% 

representa a segunda feição mais observada, “urbano sobre planície” que 

corresponde a 78,07 Km de linha de costa e a terceira mais representativa é a 

de “duna frontal com urbano a retaguarda” com 11,3%, o que representa 33,27 

km de costa. As feições supracitadas e todas as outras classificadas na área de 

estudo, com suas respectivas porcentagens e distância compreendida de linha 

de costa podem ser observadas na Figura 18.  
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Figura 19 – Fotografia de uma das praias da Enseada de Ganchos, município de Governador 
Celso Ramos. 
 

 Em comparação aos trabalhos pretéritos de Mussi (2011) e Pavan (2012), 

algumas feições diferem das feições classificadas naqueles estudos. A adição 

de “desembocadura fluvial” é um exemplo, classificada devido à presença de 

rios importantes na região deste estudo como os rios Itajaí-Açu, Itapocu e 

Tijucas (Figura 20). Segundo Asp et al. (2009), estes rios fazem parte de um dos 

três maiores grupos de bacias hidrográficas de SC, denominados Bacias do 

Sudeste, e Schettini (2002) destaca o Rio Itajaí-Açu, por ser o maior sistema 

fluvial do Estado. Pavan (2012) classificou em seu estudo a feição “estuários”. 

Na região referente ao presente trabalho também são encontrados estuários; 

entretanto, pelo fato deles corresponderem espacialmente aos sistemas fluviais 

supracitados, decidiu-se por manter a feição “desembocadura fluvial”. 

A sensibilidade das feições de pós-praia e retaguarda, definida através 

dos pesos estabelecidos durante a etapa da metodologia e suas respectivas 

distâncias de linha de costa, encontra-se presente na Figura 21. É possível 

observar que as feições estão divididas principalmente em Muito Baixa e Muito 

Alta, com 36,4% e 31,4% respectivamente. No trabalho de Mussi (2011) o valor 

de maior sensibilidade para feição do pós-praia e retaguarda foi de 35% para a 

sensibilidade Baixa. Já o setor centro-sul de SC estudado por Pavan (2012), a 

maior classe de sensibilidade é a de Muito Alta com 56%, correspondendo a 
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Figura 24 – Praia de Palmas do Arvoredo, município de Governador Celso Ramos, onde é 
possível observar as duas principais classes obtidas no critério Feição da Zona Intermareal: a 
classe sedimentar que é a praia em si e os costões rochosos tanto a direita quanto à esquerda 
da foto. 
 

6.1.6.  Variação da amplitude de maré 

 

O critério variação da amplitude de maré apresentou classes bem 

distribuídas, sendo que a amplitude de maré para a área de estudo variou da 

classe entre 0,0 e 0,4 metros até a classe 1,4 e 1,5 metros, onde todas as 

classes apresentam porcentagens consideráveis, desde 12% a de menor 

ocorrência até 27% entre 0,0 e 0,4 metros sendo a classe cuja ocorrência 

abrangeu um maior número de setores (Figura 25). 

A região centro-norte catarinense está inserida na área onde o regime de 

maré astronômica é caracterizado como micromaré do tipo misto, 

predominantemente semidiurno com amplitude média de 0,8 m (Carvalho et al., 

1998; Truccolo, 1998; Schettini et al., 1999; Horn Filho et al., 2004), sendo a 

máxima de 1,2 metros (Schettini et al., 1996). Estes autores salientam ainda a 

grande importância da maré meteorológica na dinâmica costeira regional, a qual 

pode aumentar em até um metro os valores da maré astronômica. 
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Figura 27 – Praia de Mariscal, município de Bombinhas, local com características de praia 
dissipativa. 
 

 
Figura 28 – Praia de Taquarinhas, município de Balneário Camboriú, local com características de 
praia reflectiva. 
 

Este critério, em particular, representa uma das zonas ou ambientes mais 

dinâmicos da zona costeira, pois sofre a ação das ondas de forma direta. Em 

eventos de tempestade, as fortes ondas incidentes retiram o sedimento da face 

da praia e os acumulam em bancos submersos, que com o auxílio das ondas em 

períodos de regime normal, pós-tempestade, voltam a recompor a face da praia. 
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Diferentemente do que ocorre nas regiões onde, além da alta dinâmica, existem 

edificações diretamente sobre a praia (Figura 29), gerando uma reflexão maior 

das fortes ondas que incidem nas construções, causando uma maior retirada de 

sedimentos da praia e consequentes danos aos patrimônios ali estabelecidos. 

 

 
Figura 29 – Edificações dispostas sobre o esporão arenoso do município de Barra Velha, que 
sofre com as ondas e a consequente erosão local (Fonte: Prefeitura Municipal de Barra Velha). 
 

6.1.8.  Altura média de onda 

 

Com relação ao critério em questão, a área de estudo apresenta-se bem 

dividida. Como pode ser observado na Figura 30, as porcentagens de altura 

média de onda estão muito semelhantes, sendo que 80,48 km de costa 

presentam altura média de onda de mais de 1 metro, correspondendo a 25% da 

costa, alturas de onda entre 25 e 50 cm correspondem a 20% da zona costeira, 

que em quilômetros de costa representa 64,1km. Os locais identificados como 

altura de onda “Nulo”, com 88,25 km, representando 28% da área, representam as 

praias arenosas que possuem estado hidrodinâmico sem quebra de ondas, e 

regiões sobre costões rochosos, manguezais entre outros. 
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Tabela 19 – Municípios que compreendem a área de estudo, listados de norte para sul, com os 
respectivos valores de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e os subíndices referentes 
à Renda, Longevidade e Escolaridade. 

MUNICÍPIO IDHM  IDHM-R IDHM-L IDHM-E 
Itapoá 0,793 0,728 0,765 0,887 

São Francisco do Sul 0,82 0,743 0,811 0,907 
Balneário Barra do Sul 0,807 0,698 0,824 0,9 

Araquari 0,767 0,644 0,784 0,874 
Barra Velha 0,792 0,709 0,791 0,876 

Piçarras 0,799 0,737 0,774 0,887 
Penha 0,791 0,703 0,808 0,861 

Navegantes 0,774 0,685 0,774 0,862 
Itajaí 0,825 0,767 0,803 0,906 

Balneário Camboriú 0,867 0,859 0,803 0,94 
Itapema 0,835 0,806 0,794 0,906 

Porto Belo 0,803 0,734 0,816 0,859 
Bombinhas 0,809 0,731 0,808 0,889 

Tijucas 0,835 0,769 0,845 0,892 
Governador Celso Ramos 0,79 0,681 0,83 0,86 

Biguaçu 0,818 0,725 0,839 0,89 

 

6.2.  Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira 

 

 Os resultados obtidos para a Sensibilidade Ambiental Costeira a eventos 

extremos e elevação do nível dos oceanos, tanto para o cenário de ondulações 

provenientes de Leste quanto de Sudeste, foram muito semelhantes (Figura 33). 

As porcentagens das classes de sensibilidade estão divididas de forma 

semelhante, exceto por uma classe que mais se destaca a classe de 

sensibilidade Alta, em ambos os critérios.  

De acordo com os resultados, 39% da zona costeira, aproximadamente 

123 km, apresentam sensibilidade Alta para o cenário de ondulação proveniente 

de Leste, seguido pelos valores de 18% que apresenta sensibilidade Baixa, 17% 

com sensibilidade Muito Alta e 16% da linha de costa com sensibilidade Muito 

Baixa. Com relação ao cenário onde as ondas são provenientes de Sudeste, 132 

km da linha de costa, 41%, apresentam Alta sensibilidade em seus segmentos 

costeiros. Valores menores são observados nas 4 classes restantes, onde 20% 

refere-se aos quase 63 km de costa com sensibilidade Baixa, 15% com 

sensibilidade Muito Baixa e 13%, relativos a exatos 40 km de costa que 

apresentam sensibilidade à eventos extremos e a elevação do nível dos oceanos 

Muito Alta. 

As cartas geradas com os resultados acima descritos estão apresentadas 

no anexo A e são apresentadas de norte para sul da seguinte forma: Carta 
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do presente estudo, em sua extensão total, como orientada predominantemente 

de Sul para Norte, retilinizada em sua orientação, mas irregular devido aos 

afloramentos do embasamento cristalino. 

Abreu de Castilhos e Gré (2006) obtiveram resultados para as praias de 

Barra do Sul, Praia Grande e Prainha no litoral norte do Estado de Santa 

Catarina, que apresentaram maior susceptibilidade aos processos de erosão por 

estarem expostas às ondulações de Sudeste e Sudeste-Leste. Tal fato fortalece 

os resultados do presente estudo, onde se pode observar nas cartas São 

Francisco do Sul, Praia Grande e Barra Velha os valores de Alta e Muito Alta 

sensibilidade das praias supracitadas, tanto nos cenários de Sudeste quanto 

Leste. 

Na área de estudo também se observam regiões apresentando 

sensibilidade muito baixa, mesmo estando orientadas para Sul ou Sudeste. Isto 

pode ser explicado devido ao critério de ondulação predominante (Leste e 

Sudeste) ser apenas um, dentre tantos outros utilizados no cálculo final do ISAC. 

Este fato ocorre principalmente nos promontórios rochosos e regiões vegetadas 

e/ou não habitadas. O mesmo pode ser observado no trabalho de Mussi (2011), 

onde para a costa leste da Ilha de Santa Catarina, as praias apresentam 

sensibilidades Alta e Muito Alta, enquanto os costões de mesma orientação 

apresentam sensibilidades Baixa e Muito Baixa. Mesmo apresentando uma área 

distinta, onde predominam as praias e planícies, Pavan (2012) também ilustra 

situações semelhantes, principalmente ao norte de sua área de estudo, onde 

ainda são presentes afloramentos rochosos. 

Este fato demonstra certa conformidade e semelhança nos cálculos 

destes estudos e a possibilidade de se diferenciar pequenos segmentos da linha 

de costa, facilidade adquirida através da utilização de uma metodologia 

multicritérios. 

 

6.3.  Risco Socioambiental Costeiro 

 

Os cálculos do Risco Socioambiental para o litoral centro-norte de Santa 

Catarina resultaram também, tanto para os cenários de ondulações de Leste e 

Sudeste, em valores muito similares, como pode ser observado na Figura 34. 

Para as ondulações provenientes de leste, 51,20% da linha de costa apresentam 
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urbanização deve se considerar dois aspectos: a erosão provocada pela 

interferência de obras costeiras no balanço sedimentar e a identificação de 

fenômenos ou tendências erosivas relacionadas à presença de uma orla fixada 

pela urbanização (Muehe, 2006). 
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7.  CONCLUSÕES 
 

A análise da sensibilidade do litoral centro-norte catarinense, através do 

Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira (ISAC), demonstrou que a região em 

estudo não apresentou variabilidade significativa entre a análise com as 

ondulações de Leste e Sudeste. 

O índice ISAC demonstrou que 39% da zona costeira, aproximadamente 

123km, apresentam sensibilidade Alta para o cenário de ondulação proveniente 

de Leste, seguido pelos valores de 18% que apresenta sensibilidade Baixa, 17% 

com sensibilidade Muito Alta e 16% da linha de costa com sensibilidade Muito 

Baixa. Com relação ao cenário de ondas provenientes de Sudeste, 132km da 

linha de costa, 41%, apresentam Alta sensibilidade em seus segmentos 

costeiros. Valores menores são observados nas 4 classes restantes, onde 20% 

refere-se aos quase 63km de costa com sensibilidade Baixa, 15% com 

sensibilidade Muito Baixa e 13%, relativos a exatos 40km de costa que 

apresentam sensibilidade à eventos extremos e a elevação do nível dos oceanos 

Muito Alta. 

Os cálculos do Risco Socioambiental Costeiro para o litoral centro-norte 

de Santa Catarina resultaram também, tanto para os cenários de ondulações de 

Leste quanto de Sudeste, em valores muito similares. Para as ondulações 

provenientes de Leste, 51% da linha de costa apresentam Risco Socioambiental 

Costeiro Médio, 30% risco Alto e 18% risco Baixo correspondendo à extensões 

de linha de costa de aproximadamente 164, 97 e 59 km respectivamente. Com 

relação ao cenário de Sudeste 53% da costa possuem um valor de risco Médio, 

correspondendo a aproximadamente 170km de segmento costeiro. As classes 

de risco Alto e Baixo, também presentes para o cenário de Sudeste, refletem 

27% e 20% da população sujeita ao Risco Socioambiental Costeiro, com 

aproximadamente 88 e 63 quilômetros de linha de costa respectivamente. 

Para o litoral centro-norte de Santa Catarina não foi verificada a influência 

da orientação da linha de costa na sensibilidade do ISAC como descrito por 

Pavan (2012), que realizou o mesmo estudo para o litoral centro-sul catarinense. 

Tal diferença ocorre devido às distintas características dos segmentos Norte e 

Sul do Estado de Santa Catarina, sendo que outros fatores como a presença de 

enseadas limitadas por promontórios rochosos e os valores mais elevados do 
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critério altitude do pós-praia e retaguarda, podem estar controlando esta 

sensibilidade.  

O ISAC e a Análise de Risco Socioambiental mostraram-se eficientes 

para uma avaliação regional do litoral centro-norte de Santa Catarina. 

Entretanto, salienta-se que para a realização de uma análise local, de maior 

detalhe, se faz necessário a obtenção de um volume maior de informações, a 

cerca dos critérios ou parâmetros ambientais, através de campanhas de campo. 

Desta forma, sugere-se que, para as regiões que apresentaram maior risco, 

estudos locais destas áreas sejam realizados para que medidas preventivas 

mais eficientes possam ser tomadas no futuro.  
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APÊNDICE A: 

 

 Este item apresenta as cartas temáticas referentes aos resultados do 

Índice de Sensibilidade Ambiental Costeiro - ISAC, desenvolvidas em escala 

1:50.000 e resolução cartográfica A3. 
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APÊNDICE B: 

 

 Este item apresenta as cartas temáticas referentes aos resultados do 

Risco Socioambiental, desenvolvidas em escala 1:50.000 e resolução 

cartográfica A3. 
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