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RESUMO 

 

A zona costeira é um ambiente em constante transformação e um local muito 

frequentado, o que resulta no inevitável conflito entre a ocupação humana e a degradação 

dessa área. Somado a isso, uma possível elevação do nível médio dos oceanos tem gerado 

inúmeras discussões entre os tomadores de decisões, pois essa tendência vem provocando 

uma forte pressão sobre os ecossistemas costeiros, colocando em risco os ambientes naturais, 

residências, e demais estruturas de origem antropogênica. Portanto, frente à importância da 

zona costeira, à frequência de eventos naturais extremos que vem atingindo o litoral 

Catarinense, e ainda com a pressão antropogênica devido à falta de ordenamento do uso e 

ocupação do solo, somada às altas taxas de densidade populacional, este trabalho avalia a 

sensibilidade ambiental e o risco sócio ambiental do litoral centro-sul catarinense (de São José 

a Passo de Torres), através do Índice de Sensibilidade Ambiental Costeiro (ISAC). Os dados 

foram processados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e a análise foi 

realizada por meio de álgebra de mapas onde os critérios avaliados foram classificados 

hierarquicamente frente a fatores de resistência e/ou função ecológica, para serem ponderados 

de acordo com a sensibilidade de cada critério em relação a eventos extremos e a elevação do 

nível médio dos oceanos. Dessa forma os resultados da aplicação do ISAC e da análise do 

Risco determinaram as áreas de maior ou menor sensibilidade para o litoral centro sul 

catarinense. Os resultados evidenciaram que tanto para o Índice quanto para a análise de 

Risco, a área estudada se mostra bastante sensível. O ISAC representou a área como 70% e 

74% entre as classes de sensibilidade “Alta” e “Muito Alta” somadas, frente às ondulações de 

Leste e Sudeste respectivamente. Da mesma forma os resultados da análise de Risco 

evidenciaram 60% e 68% da área na classe “Alta” frente às mesmas condições de energia 

hidrodinâmica. 

 

 

Palavras chave: ISAC; Eventos extremos; Nível médio do mar; Risco sócio ambiental 
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ABSTRACT 

 

The coastal zone is a constantly changing environment, and one that is commonly used 

for living, working and recreation activities, resulting in the inevitable conflict between 

human occupation and degradation of this area. Added to this, a possible rise in mean sea 

level has generated numerous discussions between decision-makers, as this trend has led to a 

strong pressure on coastal systems, endangering natural environments, homes, and other 

artificial structures. Therefore, in view of the importance of the coastal zone, the frequency of 

extreme natural events that have been affecting the coast of the State of Santa Catarina, and 

the anthropogenic pressure caused by the lack of systematic regulation of land use and high 

population density, this study evaluates the environmental sensitivity and social 

environmental risk of the central and south coast of Santa Catarina State (from São José to 

Passo de Torres), using the Coastal Environmental Sensitivity Index (ISAC). The data were 

processed in a GIS system, and the analysis was performed by means of map algebra, in 

which the criteria evaluated were classified hierarchically by resistance factors and/or 

ecological function, to be weighted according to the sensitivity of each criterion in relation to 

extreme events and the mean rise in sea level. Thus, the results of the implementation of 

ISAC and analysis of risk for the area in question determined the areas of greater or lesser 

sensitivity for the Santa Catarina coast. The results demonstrated that both the index and the 

risk analysis of the area are very sensitive. The ISAC represented 70% and 74% of the area as 

being within the sensitivity categories of "High" and "Very High", for the Easterly and 

Southeasterly waves, respectively. Likewise the results of risk analysis showed that 60% and 

68% of the area is in the "High" category, according to the same criteria. 

 

Keywords: ISAC; Extreme events; Mean sea level; Socioenvironmental risk     
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1. INTRODUÇÃO 

 

A região costeira se encontra no limite entre três ambientes (terra, ar e mar), possuindo 

importância fundamental na proteção das margens continentais contra a ação de ondas, marés 

e ainda na proteção às áreas urbanas. Nas últimas décadas tem se tornado um local de grande 

concentração populacional, causando assim pressão para o desenvolvimento dos municípios 

litorâneos, acarretando riscos e perigos associados aos eventos naturais extremos. Komar 

(1976) já havia observado que aproximadamente dois terços da população mundial vivem em 

regiões litorâneas, e que os ambientes praiais e estuarinos foram os primeiros a serem 

ocupados pelo ser humano e consequentemente os primeiros a sofrerem o impacto negativo 

dessa ocupação. 

De uma maneira geral as atividades econômicas impõem pressão sobre as áreas 

naturais, mas no caso das zonas costeiras estas também levantam algumas questões 

ambientais específicas como a proliferação de edificações, o uso intensivo para recreação e 

turismo, e ainda a extração de sedimentos para a construção civil. Entretanto, as zonas 

costeiras cumprem importantes funções sociais, ecológicas e econômicas, como proteção 

contra tempestades e a intrusão salina, a absorção de nutrientes e poluentes provenientes da 

drenagem continental, e a alimentação de peixes, crustáceos e aves (COMISSÃO 

EUROPÉIA, 2006). 

Segundo Ferreira (2006) muitas áreas costeiras estão em risco devido aos perigos 

naturais e/ou induzidos (proveniente de ações antropogênicas), como retração da linha de 

costa que é ocasionada por déficit sedimentar, grandes tempestades, enchentes e aumento 

relativo do nível médio do mar. 

Diversos estudos indicam que a variabilidade climática atual, com tendência para o 

aquecimento global, está associada a um aumento de extremos climáticos. Nesta situação, os 

eventos de temporais, chuvas intensas, tornados ou de estiagens severas, entre outros, podem 

tornar se mais frequentes, aumentando a possibilidade de incidência de desastres naturais 

(TOMINAGA et al, 2009).  

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas- IPCC, dois 

fatores importantes sobre a relação entre os seres humanos e o clima da Terra tornaram-se 
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evidentes. Em primeiro lugar, as atividades humanas, incluindo a queima de combustíveis 

fósseis, mudanças no uso do solo e da agricultura, aumentando as concentrações atmosféricas 

de gases do efeito estufa. Causando dessa maneira consequentes alterações climáticas 

regionais e globais como aumento da temperatura, precipitação, umidade do solo e nível 

médio dos oceanos. Ainda, como resultado do aumento da densidade populacional em áreas 

sensíveis, como bacias e planícies costeiras, algumas comunidades costeiras tem ficado mais 

vulneráveis aos riscos de tempestades, inundações e secas (IPCC, 2007c). 

Espera se que as alterações climáticas e a elevação do nível médio dos oceanos tenham 

um efeito sério sobre o ambiente natural e sobre quem vive na zona costeira. Um aumento do 

nível médio do mar irá intensificar o estresse sobre essas áreas, causando inundação da 

planície costeira, erosão praial e destruição de áreas úmidas (SNOUSSI et al, 2008). 

Muitos países têm sofrido com processos erosivos em suas praias, causados pela 

ocupação desordenada da zona costeira (MENEZES & KLEIN, 2003). Essa ocupação tem 

consequências sobre o ambiente costeiro, alterando as características de proteção natural 

desse local. Um dos grandes problemas da ocupação desordenada se dá quando ela é feita 

sobre o sistema de dunas ou de proteção local, através da construção de avenidas beira-mar ou 

de calçadões sobre o prisma ativo da praia (KLEIN et al, 2006). Dessa forma na medida em 

que aumenta a ocupação do litoral, aumentam também os relatos sobre erosão (TOMINAGA 

et al, 2009). A concentração da população próxima à região costeira pode ser observada na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Densidade populacional próxima às regiões costeiras. 

 
Fonte: CIESIN (2005) 
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Frente ao atual cenário, os efeitos dos eventos naturais podem ser potencializados pela 

pressão humana, devido uma alta densidade populacional e a falta de ordenamento do uso e 

ocupação do solo (LEWSEY et al, 2004). Os problemas observados atualmente evidenciam 

que aspectos físicos e sociais dão à zona costeira a característica de elevada vulnerabilidade e 

estão diretamente inter-relacionados (LINS DE BARROS, 2010). 

A rápida expansão urbana que ocorre nas cidades costeiras resulta muitas vezes na 

ocupação desordenada da faixa litorânea e da planície costeira, gerando degradação ambiental 

e aumentando a exposição da população a riscos naturais, tais como inundações litorâneas e 

ação das ondas (LINS DE BARROS, 2010). 

 Dessa forma, torna-se fundamental a identificação e quantificação da sensibilidade 

ambiental e dos riscos sócio ambientais a que uma área está exposta. Esse trabalho tem por 

objetivo realizar uma avaliação da sensibilidade ambiental costeira e de risco sócio ambiental 

do litoral centro-sul de Santa Catarina, a eventos naturais extremos e a elevação do nível 

médio dos oceanos, com o intuito de mapear as áreas suscetíveis à erosão e inundação 

costeira.  
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo Geral  

 

Determinação do Índice de Sensibilidade Ambiental Costeiro (ISAC) e análise de 

risco sócio ambiental para monitoramento da zona costeira da região centro-sul de Santa 

Catarina frente aos efeitos de eventos naturais extremos e a elevação do nível médio relativo 

dos oceanos.  

 

 

 2.2 Objetivos Específicos  

 

a) Avaliar e rever os intervalos de classe utilizados na metodologia do Smartline, 

desenvolvida por Sharples et al, (2006) e adaptada por Mussi (2011), para melhoria da 

definição dos mapas de sensibilidade;  

b) Identificar critérios potenciais para mapeamento da sensibilidade ambiental da zona 

costeira Catarinense e do risco populacional à elevação do nível médio dos oceanos;  

c) Reavaliar e padronizar a distribuição dos pesos para cada critério da metodologia; 

d) Correlacionar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) com o Índice 

de Sensibilidade Ambiental (ISAC). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 Definições de sensibilidade e outros conceitos relacionados  

Devido à grande proximidade entre as definições e os conceitos utilizados em análises 

ambientais, como risco, perigo e vulnerabilidade, dentre outros, e ainda a diversidade de 

traduções para outros idiomas que causa ainda mais confusão, cabe fazer uma breve 

explanação a respeito.    

A avaliação da sensibilidade ambiental é um passo fundamental para a formação da 

base da prevenção frente à ocorrência de eventos naturais de qualquer magnitude. Onde a 

implementação e a efetividade da prevenção são influenciadas pela percepção individual, e 

essa está fortemente influenciada por características pessoais e parâmetros sociais e culturais.  

Dessa forma, o termo “risco” pode ser tratado tanto como objetivo realístico, quanto à 

maneira subjetiva da interpretação (MICHALSEN, 2006). Podendo ser definido como a 

combinação da probabilidade de ocorrência de um evento qualquer e as suas consequências 

(UN/ISDR, 2009). 

Estritamente relacionado com o risco está o conceito de vulnerabilidade, sendo as 

características e circunstâncias de uma comunidade ou bem que estejam suscetíveis aos 

efeitos danosos de uma ameaça (UN/ISDR, 2004). Independentemente do fato de uma área 

estar em risco em relação a um determinado evento adverso, a vulnerabilidade depende de 

outros fatores, como por exemplo, densidade populacional, existência de sistemas de aviso 

imediato, qualidade e idade das estruturas presentes (LONGO, 2003). 

 Outro exemplo são as definições de perigo e álea, que habitualmente são confundidas 

e muitas vezes interpretadas como sinônimos, contudo, uma diz respeito a uma condição com 

potencial de ocorrer, e a outra a probabilidade de acontecimento, respectivamente. Portanto, 

como o objetivo é elucidar deixando mais claras as definições, para fins desse trabalho serão 

utilizados os conceitos e definições propostos e adotados por (MUSSI, 2011), que seguem 

esquematizados na Tabela 1.  

Esses conceitos foram eleitos em um contexto de análise ambiental que faz parte do 

projeto intitulado PELD-Sitio 28, que é um Programa Ecológico de Longa Duração que 

pretende organizar e consolidar o conhecimento existente sobre a composição e 
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funcionamento de diversos ecossistemas brasileiros, através da geração de informações e 

ferramentas de avaliação ambientais. 

 

Tabela 1. Conceitos adotados para análises de riscos ambientais costeiros.       

CONCEITO DEFINIÇÃO 

PERIGO 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 

e ambientais, que aumentam a suscetibilidade de 

uma comunidade frente ao impacto de evento 

e/ou fenômeno 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) combinado com alguma 

avaliação (e.g., perda ou avaria) das suas 

consequências (e.g., ferimento) (KOLLURU et 

al, 1996).  

DESASTRE Quando risco torna-se realidade (ITC, 2009). 

Fonte: Mussi (2011) 
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 3.2 Zona costeira e as alterações climáticas 

As alterações climáticas tem se tornado assunto de preocupação geral por todo o 

planeta, onde a elevação da temperatura global tem preocupado governantes e populações. 

Diante de tal preocupação, o foco principal das pesquisas em relação às alterações do clima 

tem sido considerado a elevação do nível médio dos oceanos (IPCCc, 2007).  

Com a elevação no nível dos oceanos, ocorreriam quatro grandes consequências 

biogeofísicas nas áreas costeiras: (1) inundação e deslocamento de áreas úmidas e planícies 

costeiras; (2) erosão costeira; (3) agravamento de enchentes e danos de tempestades, e (4) 

aumento da salinidade dos estuários ameaçando aquíferos de água doce (IPCC, 2001).  

No que diz respeito aos perigos naturais, os principais dirigentes climáticos, suas 

tendências e seus efeitos físicos e ecossistêmicos que podem ocorrer nos sistemas costeiros 

são (Tendência: ↑ aumentar; ? incerto; R variabilidade regional) (IPCC, 2007b), e podem ser 

vistos na Tabela 2.  

Tais condições fazem com que aumente muito as possibilidades de quando um evento 

extremo acontecer, vir a danificar ou destruir obras e estruturas construídas pelo homem, e no 

pior dos cenários tirar vidas. Ou seja, as áreas costeiras estão em risco o tempo todo, tanto 

para perigos naturais quanto perigos induzidos pelo homem (TOMINAGA, 2009). 
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Tabela 2. Principais fatores climáticos dos sistemas costeiros, suas 

alterações e principais efeitos físicos e ecossistêmicos. 

CONDIÇÃO 

CLIMÁTICA 

(tendência) 

PRINCIPAIS EFEITOS FÍSICOS E 

ECOSSISTÊMICOS 

NOS SISTEMAS COSTEIROS 

Concentração de 

CO2 (↑) 

Aumento da fertilização de CO2; Diminuição do pH 

(ou acidificação) impactando negativamente em 

corais e outros organismos sensíveis a outros pH.     

Temperatura 

Superficial dos 

Oceanos (↑, R) 

Aumento da estratificação/alteração da circulação; 

Redução das geleiras em altas latitudes; aumento do 

branqueamento e mortalidade de corais; migração 

de espécies; aumento de “bloom” de algas. 

Nível do Mar  

(↑, R) 

Inundações, alagamentos e estragos por 

tempestades; erosão; intrusão de água salina; 

elevação do lençol freático/diminuição da drenagem 

continental; perda e alteração de ambientes 

estuarinos. 

Intensidade de 

Tempestades (↑, 

R) 

Aumento de níveis da água extremos e alturas de 

ondas; aumento de episódios de erosão e perda de 

defesas. 

Frequência de 

Tempestades 

 (?, R) 

Alteração de (picos e ondas de tempestade) 

tempestades e consequentemente o risco de danos 

causados por tempestades e alagamentos. 

Clima de Ondas  

(?, R) 

Alteração no clima de ondas, incluindo swell; 

alteração de padrões de erosão e acréscimo; 

reorientação da linha de costa. 

Escoamento 

(R) 

Alteração do risco de inundações em planícies de 

maré; alteração na qualidade da água /salinidade; 

alteração da circulação e aporte de nutrientes. 

Tendência: ↑ aumentar; ? incerto; R variabilidade regional 

Fonte: IPCC, 2007(b) 
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Da mesma forma ocorreriam impactos negativos nos setores sócioeconômicos 

costeiros, onde todos estes sofreriam com problemas associados ao aumento de temperatura 

do ar e da água do mar, com eventos extremos como tempestades, ondas e inundações (Tabela 

3). É importante salientar que todos os impactos positivos e negativos relacionados com o 

clima e seus dirigentes afetam fortemente a biodiversidade da zona costeira.  

Tabela 3. Resumo dos impactos relacionados com os setores sócio 

econômicos costeiros nas zonas costeiras. 

 X = forte;  O = fraco;  -- = negligenciável ou não estabelecido 

Impactos relacionados com o clima e seus dirigentes 
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Recursos de água doce X X X X -- X O 

Agricultura e silvicultura X X X X -- X O 

Pesca e aquicultura X X O -- O X X 

Saúde X X X O -- X X 

Recreação e turismo X X O -- X -- X 

Biodiversidade X X X X X X X 

Infra-estrutura X X X X X X -- 

Fonte: IPCC, 2007(b) 

Concomitantemente, alguns fatores antropogênicos podem ser destacados e 

relacionados a alterações sócio econômicas e ambientais na zona costeira, como a ocupação 

desordenada, as construções costeiras que podem alterar as feições de proteção natural e 

privar o aporte de sedimentos causando erosão costeira, ou ainda, a modificação no curso de 

rios e a destruição das terras úmidas, que podem alterar o ambiente e suas funções essenciais 

através da mudança de vazão e da descarga de poluentes respectivamente.  

Para tanto, diante de um possível cenário de agravamento e do aumento de desastres 

provocados por eventos adversos frente às possíveis alterações climáticas, sejam eles naturais 

ou antropogênicos, em 1997 foi criado o Protocolo de Kyoto, resultado de uma conferência 

sobre mudanças climáticas, no qual diversos países se comprometeram estabelecer metas para 
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redução das emissões de gases do efeito estufa (CO2). Da mesma forma, diante das possíveis 

consequências relacionadas às mudanças climáticas, em 2005 foi criado o Marco de Ação de 

Hyogo, onde os governos de diversos países se comprometeram a adotar medidas para reduzir 

o risco de desastres. 

 

3.3 Escalas associadas à evolução dos ambientes costeiros 

Diante das várias escalas de tempo associadas aos acontecimentos naturais, que variam 

de curtas a longas flutuações de período, e ainda a limitada capacidade do ser humano em 

compreendê-las e adaptar-se a elas, torna-se evidente um conflito interminável (TOMINAGA 

et al, 2009). A complexidade dos processos físicos costeiros se da por eles ocorrerem nas 

mais diferentes escalas de espaço e de tempo (LINS DE BARROS, 2010). Para tanto, fica 

clara a necessidade de identificar as escalas de tempo em que ocorrem os diferentes processos 

relacionados ao ambiente costeiro. 

É perceptível que a linha de costa se mostra de certa maneira autônoma em sua 

evolução, e assim existem flutuações na sua posição, com uma variedade de periodicidades e 

comprimentos associados, com escalas de espaço e tempo diferentes. Dois exemplos reais são 

dados por Stive (2002) sobre essa característica da linha de costa durante eventos de 

tempestades, onde um ocorre de forma natural e o outro influenciado pelo homem, e três 

indicadores de linha de costa foram medidos em intervalos anuais (preamar, baixa-mar, e base 

das dunas). Foram observadas variações temporais em diferentes escalas. Na escala 

centenária, foi observado que as linhas de costa de ambos os exemplos mostram claramente 

uma tendência da costa em regredir e transgredir, respectivamente. Na escala de décadas, no 

primeiro caso foram observadas nas linhas de baixa-mar e preamar claramente uma oscilação 

associada com “ondas arenosas” induzidas pelos ciclos de migração da desembocadura do 

canal. No segundo caso, onde ocorreu intervenção humana através da obstrução da 

desembocadura, puderam ser observadas pequenas variações anuais da linha de baixa-mar, 

porém intensas. Já a linha de base da duna teve variações que foram consideradas como sendo 

pequenas e de baixa intensidade.  

Assim, a mobilidade praial aumenta com o aumento da variabilidade temporal dos 

estágios morfológicos da praia, porém, consideráveis mudanças na evolução do perfil 

absoluto podem ocorrer sem a mudança do estado praial (WRIGHT & SHORT, 1984). Na 
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escala de tempo do evento e em correspondência com a variabilidade sazonal são relatados 

rápidos eventos erosivos da linha de costa durante tempestades, alternando com períodos de 

baixa, mas contínua acreção próxima à nova frente da praia quando as condições de ondas são 

mais brandas (STIVE, 2002).  

Reeve (2004) salienta que devido a uma perspectiva prática, existe um interesse sobre 

a resposta da praia para eventos distintos de tempestade (curto-período), e evolução costeira 

como a elevação média do nível do mar (longo-período). Ou seja, mudanças de longo-período 

traçam uma tendência geral nas variações morfológicas sobre um tempo de duração, e 

geralmente coincide aproximadamente com o período de vida esperado para estruturas 

costeiras (DEVRIEND et al., 1993 apud REEVE, 2004). Eventos de tempestade podem 

causar grandes deformações nas praias, porém, muitas vezes transientes seus efeitos vão 

sendo suavizados por um período de meses. Para uma perspectiva de longo-período, a 

resposta morfológica para tempestades é semelhante a um “ruído” sobre tendências de longo-

período causadas por flutuações morfológicas forçadas por ondas, marés, e agitações 

marítimas. 

Figura 2. Escalas espaciais e temporais envolvidas nos processos de  

Evolução  do ambiente costeiro. 

 

Fonte:Cowel & Thom (1994) 

Portanto, para evoluções associadas a causas e fatores naturais, as evoluções típicas 

são tendências de grande escala, e flutuações de pequena escala (STIVE, 2002). 
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Cowell & Tohm (1994) agrupam os processos de evolução costeira em quatro classes 

de escala de tempo (Figura 2). A escala de tempo instantâneo, na qual ocorrem eventos com 

baixa duração de tempo, e consequentes mudanças morfológicas durante um simples ciclo de 

forças (ex. migração de um banco entre marés). Na escala de tempo de eventos, ocorrem 

mudanças de um evento individual ate variações sazonais, como tempestades e abertura e 

fechamento de canais de maré por barras arenosas. Ainda a escala de tempo de Engenharia ou 

Histórica, onde a evolução do ambiente pode ocorrer entre anos e séculos para acontecer (ex. 

migração de canais ao longo da costa e consequente desenvolvimento de dunas frontais). Por 

fim a escala de tempo geológico que opera de décadas a milênios, em resposta a tendências 

médias (clima, nível do mar), como o preenchimento de estuários ou baias. Para (LINS DE 

BARROS, 2010) é nessa última escala que são observadas mudanças climáticas e flutuações 

no nível médio dos oceanos. 

 Ajustes nos sistemas costeiros podem ocorrer em qualquer uma das séries de escalas 

espacial e temporal. Eles ocorrem com diferentes tempos de resposta, em limites críticos além 

das mudanças de comportamento, e são influenciadas diversas vezes de forma incerta por 

conjuntos de condições anteriores (WOODROFFE, 2007). 

 Da mesma forma é imprescindível o conhecimento e a assimilação dos processos 

costeiros nas diferentes escalas de tempo e espaço para estudos de vulnerabilidade (LINS DE 

BARROS, 2010). Esses processos potencializam a fragilidade do ambiente em sofrer 

alteração diante de um episódio perigoso nas mais variadas escalas de espaço e de tempo. 

Lembrando que mudanças climáticas como variação no nível médio dos oceanos ocorrem em 

grandes escalas espaciais, já eventos extremos como tempestades ocorrem em escalas 

menores e localizadas (DOLAN e WALKER, 2004).  

  

3.4 Erosão e Inundação costeira 

 Os processos erosivos costeiros estão associados principalmente a uma variação 

negativa da linha de costa, devido a um aumento relativo do nível do mar e/ou a um balanço 

sedimentar negativo (MENEZES & KLEIN, 2003). Somado a isso, hoje em dia a intervenção 

humana é considerada como uma das grandes responsáveis pela erosão costeira, a partir do 

momento em que ela é provocada por interferência de obras costeiras no balanço sedimentar, 

e/ou por fenômenos relacionados à presença de uma orla “fixada” (MUEHE, 2006). 
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Consequência disso são os principais impactos negativos e/ou riscos causados pela 

erosão costeira, sendo eles: (1) perda de terrenos com valor econômico social ou ecológico; 

(2) destruição de sistemas de defesa costeira naturais (ex. campo de dunas), como 

consequência de eventos isolados de tempestades; este fato resulta no aumento da 

vulnerabilidade a inundações de zonas interiores muitas vezes localizadas em cotas inferiores, 

e; (3) infra-escavações das obras de defesa costeira que potencializam o risco associado à 

erosão costeira (COMISSÃO EUROPÉIA, 2006).  

Diante de tais condições e juntamente com a evolução constante do ambiente, soma-se 

ainda a intervenção antropogênica na região costeira com a ocupação desordenada e o uso 

inadequado do solo que fazem com que a erosão costeira seja uma realidade permanente. 

Sendo hoje em dia a erosão costeira um dos principais problemas ambientais da zona costeira 

mundial (MUEHE, 2006; SOUZA, 2009). 

Contudo, apesar da erosão costeira ser de modo geral produto do balanço de 

sedimentos negativo no sistema praial, essa situação é decorrente de diversos processos e 

fenômenos atribuídos a fatores naturais e antropogênicos, que geralmente interagem entre si o 

tempo todo no condicionamento da erosão costeira, sendo muitas vezes difícil identificar 

quais são os mais ativos, ou mesmo individualizar a atuação de cada um (TOMINAGA et al, 

2009). 

Para Benavente (2006) outro atenuante que promove a desestabilização da região 

costeira são as inundações em planícies costeiras geradas por águas oceânicas, as quais 

geralmente são ocasionadas pela ação de tempestades, que fazem com que o nível médio do 

mar fique temporariamente acima do nível médio ordinário. Essa elevação da superfície da 

água é referida como maré meteorológica e consiste em dois componentes principais: ventos 

fortes soprando paralelamente a costa sobre a superfície do oceano causando empilhamento 

das águas na costa, enquanto que a baixa pressão atmosférica tende a encher a superfície do 

oceano em um efeito barométrico inverso. Um terceiro fator concorrente é o aumento da 

altura de quebra das ondas, o que resulta em um aumento do nível da água na zona de surfe, e 

um consequente empilhamento de águas sobre a costa. A combinação de maré meteorológica 

com o aumento do nível da água na zona de surfe pode resultar em transposição extrema, 

particularmente quando tempestades coincidem com maré astronômica de preamar.   
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As inundações causadas por tempestades fazem com que aumentem rapidamente os 

níveis de água. Todavia, a principal causa de inundações litorâneas é a alta energia de ondas 

ou a grande variação de maré associadas a relevos de baixa declividade e altitude (LINS DE 

BARROS, 2010). 

Ainda há os riscos associados a desembocaduras, que incluem áreas de sobrelavagem 

ou de transposição continua, e que podem vir a se tornar o local de rompimento de uma ilha-

barreira. Muitas vezes, riscos associados a barreiras ocorrem devido à presença de um canal 

adjacente (VILA-CORCEJO, 2006).   

Dessa forma, destacam se alguns fatores condicionantes relacionados à ocorrência de 

inundações, como: (a) formas do relevo; (b) características da rede de drenagem da bacia 

hidrográfica; (c) intensidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas; (d) 

características do solo e teor de umidade, e; (e) presença ou ausência da cobertura vegetal 

(AMARAL & RIBEIRO, 2009). 

Da mesma maneira, os principais condicionantes antropogênicos relacionados à 

ocorrência de inundações, são: (a) uso e ocupação irregular nas planícies e margens de cursos 

d’água; (b) disposição irregular de lixo nas proximidades dos cursos d’água; (c) alterações nas 

características da bacia hidrográfica e dos cursos d’água e (d) intenso processo de erosão dos 

solos e de assoreamento dos cursos d’água (AMARAL & RIBEIRO, 2009). 

 

3.5 Uso de Indicadores Demográficos, Econômicos e Sociais no contexto 

Ambiental 

Um dos grandes desafios à sobrevivência humana é a questão ambiental. Onde a 

simples existência do ser humano sobre a face da Terra se torna a maior condicionante devido 

às escalas de atuação e evolução dos dois serem completamente diferentes, fazendo com que 

essa convivência seja uma relação delicada e de constante aprendizado onde o agente 

modificador do ambiente (o homem) possui grande dificuldade em entender e se ajustar ao 

meio em que vive.  

Tentando entender melhor esse conflito diversos pesquisadores tem se dedicado no 

desenvolvimento de indicadores dentro de um contexto ambiental (demográficos, 

econômicos, social, dentre outros), e assim, segundo Rosseto et al (2008) tem se tornado cada 
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vez mais crescente o uso de indicadores como instrumentos que permitem fazer a avaliação de 

uma determinada situação e sua possível evolução. 

A partir do final da década de 80 foram feitos diversos estudos sobre a crise e 

estagnação econômica em que o país se encontrava, com o intuito de substituir os indicadores 

de desenvolvimento, chamados de Indicadores de Primeira Geração, como o Produto Interno 

Bruto - PIB, para fornecer instrumentos e/ou mecanismos técnicos de auxilio na 

administração de políticas públicas (PNUD, 2010). 

Dessa forma, vêm sendo desenvolvidos índices e indicadores nas mais diferentes áreas e 

escalas de atuação, para acompanhar as transformações sociais e poder medir os impactos 

positivos e negativos das políticas sociais nas sociedades atuais, as quais se encontram em 

desacordo com o crescimento econômico e a melhoria nas condições sociais da população 

(JANNUZZI, 2001). 

Um dos indicadores mais utilizados na avaliação de distribuição de terras, serviços 

públicos e impactos negativos gerados sobre o meio ambiente é a densidade populacional, que 

representa a relação entre a quantidade de pessoas por unidade de área. A densidade 

populacional é um indicador social, fornecido pelo IBGE a cada 10 anos e baseado nas 

informações obtidas através do Censo Demográfico (PNUD, 2010).  

Existem também os índices, que são criados a partir de indicadores. Como o IDH - 

Índice de Desenvolvimento Humano, que representa o nível de desenvolvimento humano 

utilizando se de indicadores de educação (alfabetização de adultos e taxa bruta de matriculas), 

longevidade (expectativa de vida) e renda (PIB per capita). E recentemente foi criado o IDH-

M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que se utiliza dos mesmo indicadores, 

porém, como o próprio nome já diz, atua dentro da esfera municipal (PNUD, 2010).  

O IDH possui algumas limitações, considerando que o desenvolvimento humano 

medido por ele é baseado em médias nacionais, que acabam por mascarar diferenças 

existentes dentro de um mesmo país (GUIMARÃES & JANNUZI, 2004). Da mesma maneira 

o IDH-M, que utiliza os mesmos indicadores (educação, longevidade e renda), porém, nessa 

avaliação em menor escala esse índice se torna mais adequado para avaliar condições de 

núcleos sociais menores.  
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Portanto, o uso de indicadores no contexto ambiental vem se tornando cada vez mais 

comum, na medida em que eles indicam mudanças de estado ocorridas em diferentes épocas. 

O IDH-M é um índice importante em análises ambientais, pois ele relaciona a qualidade de 

vida da sociedade frente ao desenvolvimento do município (ROSSETTO et al, 2008).  

 

3.6 Metodologias de Análise da Sensibilidade Ambiental 

 O desenvolvimento e aprimoramento de índices para análises ambientais costeiras vêm 

sendo cada vez mais difundido em todo o mundo, objetivando a classificação da costa, o que 

pode ser feito através da utilização de geoindicadores. 

 Segundo Lins de Barros (2010), a vulnerabilidade física pode ser avaliada por diversos 

métodos compostos por indicadores de diferentes naturezas (geológico, climatológico, 

geomorfológico, etc.). 

 Assim, Gornitz et al (1994) desenvolveu um índice de vulnerabilidade costeira, que 

ficou conhecido como CVI. Foi adotado e atualizado pelo USGS (U S Geological Survey) por 

Thieler & Hammar-Klose (1999) para aplicação nas costas Leste e Oeste dos EUA 

objetivando mostrar a vulnerabilidade da costa frente a mudanças físicas diante da possível 

elevação do nível médio dos oceanos. O CVI avalia seis variáveis da seguinte maneira: 

     √(           )   

  Onde: 

   a =  geomorfologia; 

   b = taxa de erosão/acreção; 

   c = declividade da costa; 

   d = taxa de elevação do nível médio do mar; 

   e = altura de onda média 

   f = amplitude de maré 

  

 Brown (2006) desenvolveu um método baseado em uma serie de regras de transição 

que une a frequência de inundações com as mudanças do uso e ocupação do solo em limiares 

específicos. Essa metodologia foi aplicada em uma barreira arenosa no município de North 

Norfolk, Inglaterra e utiliza-se de dados em grande escala para facilitar o uso do método por 

governantes na gestão de políticas publicas e de manejo do solo dentro do contexto de 



17 
 

mudanças climáticas e as implicações do aumento do nível do mar em áreas potencialmente 

alagáveis. 

As cartas SAO (2006) são outro exemplo de utilização de índice, porém esse com foco 

no desenvolvimento de ferramenta de ação a ser tomada em resposta a um evento específico. 

O Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL ao derramamento de óleo baseou se em 

características geomorfológicas relacionadas à declividade do ambiente, granulometria e 

exposição do local frente à energia de ondas e marés, e classificou a costa em 125 segmentos 

dentro de 10 classes.   

Sharples (2006) desenvolveu uma ferramenta de análise geomorfológica costeira a 

qual foi atualizada pelo próprio Sharples (2009), e aplicada sobre 600 km da costa da 

Austrália, em uma avaliação indicativa. A ferramenta Smartline possui três fases de 

implementação: indicativa; avaliação regional, e; avaliação local, onde a primeira consiste em 

avaliar a estabilidade das características gemorfológicas dos primeiros 500 m costa adentro a 

partir da linha de costa, através da segmentação da linha de costa de acordo com seus 

atributos (Figura 3). A segunda relaciona a estabilidade geomorfológica com critérios 

regionais, e por fim a terceira fase que relaciona as duas fases anteriores com dados mais 

específicos ou locais.    

Figura 3. Múltiplos atributos segmentados na forma de linha. 

 
Fonte: Sharples et al (2009) (tradução livre) 

Do mesmo modo, com o intuito de analisar a vulnerabilidade da orla marítima costeira 

à erosão no Sudeste da Ilha de Florianópolis, Mazzer (2008) construiu uma proposta 

metodológica que se baseia em dois aspectos fundamentais, sendo eles: análise da variação da 

linha de costa (interanual e interdecadal), e classificação da linha de costa em unidades 
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homogêneas a partir de células costeiras. Dessa forma, esse método permite tratar e operar 

dados de natureza diversa estruturados espacialmente e vinculados ao balanço sedimentar 

costeiro.  

 Já Nascimento & Domingues (2009) geraram um índice de vulnerabilidade ambiental 

a partir de características geológicas, dos solos, de declividade, do uso do solo e da vegetação, 

também com o intuito de fornecer ferramentas ou instrumentos de gestão costeira. O índice 

adotou como referência o CVI do USGS (THIELER & HAMMAR-KLOSE, 1999) e foi 

aplicado nos municípios de Belmonte e Canavieiras na Bahia, permitindo a compreensão de 

diferentes graus de fragilidade de cada ambiente analisado, e ao mesmo tempo concluir que de 

forma geral prevaleceram os condicionantes intrínsecos dos ecossistemas. 

Esses índices sofreram evoluções e assim foi criada uma forte vertente, a de relacionar 

as características físicas dos ambientes com critérios sociais tentando avaliar os riscos a que 

estão expostas as populações habitantes destes locais. Para tanto, Lins de Barros (2010) 

adaptou o Smartline e aplicou o na região do Lagos no Estado do Rio de Janeiro nas três fases 

propostas originalmente por Sharples (2009), e adicionou uma quarta fase sugerida pelos 

autores, correlacionando os critérios físicos com critérios sócio econômicos, fazendo assim a 

relação da análise da vulnerabilidade costeira com a vulnerabilidade social.   

Baseado na metodologia desenvolvida por Sharples (2006), e adaptada por Sharples 

(2009), Mussi (2011) fez uma adaptação para a Ilha de Florianópolis, onde desenvolveu o 

Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira – ISAC, que avaliou o ambiente frente a diversos 

critérios ambientais e também fez uma análise do risco sócio econômico utilizando valores de 

densidade populacional. A metodologia do ISAC parte da metodologia do Smartline, e 

consiste em avaliar a linha de costa dentro dos primeiros 500m costa adentro, frente a critérios 

como geologia, feições da zona entre marés, tipo de substrato, declividade da região, altura de 

ondas, variação da maré e outros, que posteriormente serviram para fazer parte da análise do 

risco social adicionando o critério densidade populacional. 

O ISAC adaptado para a Ilha de Santa Catarina é potencialmente aplicável para todo o 

litoral do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, optou-se por avaliar a potencial aplicação 

do Índice a um trecho significativo do litoral de Santa Catarina, compreendido entre São José 

e Passo de Torres. 
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4. ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 Caracterização e Localização Geográfica  

 

 O litoral do Estado de Santa Catarina pertence a uma faixa estreita situada junto ao 

Oceano Atlântico, conhecida como Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas, onde a 

presença de praias e sistemas de dunas evidencia a predominância de processos marinhos e 

eólicos (CARUSO JR., 1995). 

O Estado de Santa Catarina localiza se na região Sul do Brasil entre as latitudes 

25°57'41" S e 29°23'55" S. Possui 538 km de litoral adjacentes ao oceano Atlântico sul. A 

orientação do litoral se da do norte até o paralelo 28°30' S como dominantemente N-S 

(aproximadamente 430 km de extensão), e com orientação NE-SW até o sul do Estado, por 

cerca de 108 km (HORN FILHO, 2003). 

Figura 4. Localização da área de estudo. 

 

 Em suma, Santa Catarina apresenta uma paisagem com praias arenosas e costões 

rochosos, alternando com planícies costeiras. Feições geomorfológicas associadas com uma 

grande variedade de habitats, como baías e enseadas, ilhas, estuários, lagoas costeiras com 

diferentes tamanhos e formatos, e importantes áreas de manguezal, oferecendo uma das mais 

belas costas do Brasil (BEAUMORD & DIEHL, 2006).  
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 Contudo, esse estudo compreende uma área de 500 metros de largura, contados a 

partir da linha de costa, em direção ao interior do continente, que abrange a região costeira 

Central e Sul do Estado (Figura 4), englobando os seguintes municípios litorâneos: São José, 

a porção continental de Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, 

Jaguaruna, Içara, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres.  

A área de estudo se encontra entre coordenadas 26°30’59”S e 48°34’32”W (São José) e 

29°20’06”S e 49°43’22”W (Passo de Torres). 

  

4.2 Geologia e Geomorfologia de Santa Catarina 

A geologia do Estado de Santa Catarina apresenta uma sequência de compartimentos 

geomorfológicos complexos, que se originam no interior do Estado e vão em direção ao litoral 

na seguinte ordem: Planalto Serra Geral, Bacia do Paraná, Embasamento cristalino, e Planície 

Costeira (SCHEIBE, 1986). 

O Planalto Serra Geral é representado por rochas ígneas, formadas a aproximadamente 

130 milhões de anos na era Mesozóica, durante os períodos Jurássico e Cretáceo. Já a Bacia 

do Paraná, que se desenvolveu sobre a crosta continental e foi preenchida por rochas 

sedimentares e vulcânicas, possui idades que variam do Siluriano ao Cretáceo. Enquanto que 

o embasamento abrange a região das Serras do Leste Catarinense, e foi formado no Pré 

Cambriano, entre as eras Proterozóica e Arqueozóica. Já as bacias sedimentares representam a 

Planície Costeira, que vem se desenvolvendo desde o início da era Cenozóica até os dias 

atuais (CARUSO JR. et al, 1995). 

A planície costeira é composta por dois sistemas deposicionais, sendo eles: sistema de 

leques aluviais e o sistema laguna barreira. Onde um compreende as fácies proximais de 

encostas e fluviais de canais meandrantes, e o outro compreende uma série de fácies 

lagunares, deltaicas, paludiais, praiais marinhas e eólicas, respectivamente (CARUSO JR. et 

al, 1995). 

A Planície costeira representa a porção emersa das bacias de Santos e Pelotas, em que 

o sistema de leques aluviais é tido como sistema deposicional de encosta, o qual é composto 

por depósitos de origem terrígena, não selecionados, que vão de seixos a argila. Enquanto o 

sistema laguna barreira é composto por depósitos de fácies transicionais de origem praial, 

eólico, lagunar, paludial e aluvial (DIEHL & HORN FILHO, 1996).  
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Uma característica marcante do sudeste do Estado é possuir uma faixa litorânea 

contornada pela Serra do Mar no lado continental, e pela plataforma de Florianópolis no lado 

oceânico. Onde a Serra do Mar faz parte do embasamento, sendo composta por terras altas 

escarpadas que se estendem até o mar na forma de promontórios. Possui ainda costões 

rochosos alternados com reentrâncias, os quais são geralmente controlados pela tectônica de 

placas (CARUSO JR, 1995).  

A Plataforma de Florianópolis situa se entre as bacias de Santos (N) e Pelotas (S), e a 

leste do Escudo Catarinense, formando uma barreira entre as bacias. O que por muito tempo 

impediu a comunicação entre as bacias, causando grandes diferenças nas suas sequências 

sedimentares. Até que com o avanço do fundo oceânico e da subsidência térmica, aumentou a 

comunicação entre as bacias e consequentemente a quantidade de sedimentos retidos, fazendo 

a plataforma adquirir sua maior expressão (FONTANA, 1987 apud CARUSO JR., 1995). 

Assim, diante da área de estudo os municípios de São José a Laguna (mais 

precisamente no Farol de Santa Marta), possuem orientação N-S, e uma costa cheia de 

reentrâncias e diversas formações, tais como ilhas e estuários. Já os municípios de Jaguaruna 

a Passo de Torres, possuem orientação NE - SW, e uma costa praticamente retilínea. Em 

termos gerais, a costa de Santa Catarina é classificada como do tipo Atlântico (pertencente a 

vertente atlântica), com granulometria predominantemente arenosa e presença evidente de 

afloramentos rochosos (HORN FILHO, 2003). 

Porém, os municípios de São José e Palhoça pertencem ao setor do Estado que é 

caracterizado por promontórios e pequenas ilhas que segmentam a planície costeira, composta 

de extensos campos de dunas e sequências fluviais, incluindo pequenos deltas. A planície 

costeira é relativamente descontínua e estreita, delimitada por rochas cristalinas 

(FITZGERALD et al, 2007).  

A região do Estado compreendida entre Paulo Lopes e Jaguaruna é composta pelo 

Escudo Catarinense na parte continental, e pela Plataforma de Florianópolis na parte marinha 

(CARUSO JR. et al, 2000).  

A região litorânea dos municípios de Içára, Araranguá, Balneário Arroio do Silva, 

Balneário Gaivota e Passo de Torres, são compostas predominantemente por dunas, cordões, 

lagunas e deltas intra-lagunares. Caracterizadas por possuir planície costeira larga, de sistema 
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continental ilha-barreira e complexos lagunares. A morfologia é retilínea, contínua, 

dissipativa e com predomínio de areia fina (HORN FILHO, 2003).  

 

4.3 Processos Costeiros 

4.3.1 Clima 

O regime de ventos e massas de ar nas regiões Sul e Sudeste do Brasil estão 

representados pelo Anticiclone Semi-Permanente Tropical do Atlântico Sul e o Anticiclone 

Migratório Polar. O clima da região Sul é governado pela interação entre massas de ar 

formadas por três anticiclones semi-permanentes: do Atlântico, do Pacífico, e o Polar. E 

ainda, pelo centro de baixa pressão semi-permanente do Chaco, que é resultado do 

aquecimento convectivo da atmosfera na Amazônia durante o verão (NOBRE et al, 1986).  

A dinâmica dessas interações é determinada pela movimentação de centros de alta 

pressão vindos de baixas latitudes, anticiclones tropicais que se destacam da massa polar e 

migram pelo continente (Figura 5), e por ciclones extratropicais associados a passagem de 

frentes frias (NOBRE et al, 1986).  

De 3 a 4 frentes frias atingem a costa de Santa Catarina mensalmente, aumentando o 

número desses sistemas na primavera, e possuem um intervalo de 3 a 8 dias entre eles, com 

uma média de 43 frentes/ano. As frentes frias movem-se em um padrão de evolução típico de 

Sudoeste para Nordeste durante o ano todo, contudo, possuem menor intensidade e dissipação 

mais rápida no verão (RODRIGUES et al, 2004).  
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Figura 5. Circulação atmosférica no sul do Brasil e resultados da passagem 

 de uma frente fria: (A) Situação normal; (B) origem da frente fria;  (C)  

entrada da frente fria; (D) desenvolvimento da frente fria (DHN, 1994  

apud TRUCOLLO, 1998). 

 

 

4.3.2 Clima de ondas 

O clima de ondas que incide sobre o litoral de Santa Catarina é produto dos ventos 

originados no Atlântico Sul (ARAUJO et al, 2003). Ventos que são controlados 

fundamentalmente por três sistemas atmosféricos: a Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT), responsável pela circulação do litoral norte do país; o Anticiclone Tropical do 

Atlântico Sul (ATAS), que é o responsável pela origem dos ventos alísios e os Anticiclones 

Polares Migratórios (APM), responsáveis pela passagem dos sistemas frontais (TESSLER & 

GOYA, 2005).  
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Análises feitas através de um ondógrafo direcional, fundeado a 80 metros de 

profundidade e a 35 quilômetros ao leste de Florianópolis-SC, identificaram o espectro de 

ondas como multimodais, com a ocorrência de vagas e ondulações simultaneamente. De 

forma geral, foram identificadas vagas de sul, com altura significativa de 1,25 metros e 

período de 12 segundos e ondulações de leste com altura significativa de 1,25 metros e 

período de 8 segundos, entretanto, ondas com altura significativa de 4,0 metros podem ocorrer 

em qualquer época do ano (ARAÚJO et al, 2003). 

A ocorrência de marulhos vindos de sul é predominante nos períodos de inverno e de 

outono, enquanto que no verão ocorre equilíbrio entre os dois estados de mar com vagas de 

leste e ondulações de sul, e na primavera predomínio da ocorrência de vagas provenientes de 

Leste (ARAÚJO et al, 2003.). 

Baseado nos estudos de Araujo et al, (2003), Siegle & Asp (2007) compilaram os 

dados de ondas que estavam divididos em ocorrência sazonal, em porcentagem de ocorrência 

ao longo do ano, e concluíram que 0,33% das ondulações são da direção N, 8,25% de NE, 

26,08% de E, 24,48% de SE, 40,23 de S, e 0,55% de SW.  

Contudo, ondas que atingem a costa do Estado de Santa Catarina durante boa parte do 

ano são ondas de baixa energia, forçadas pelos ventos alísios (ondas de nordeste). Por outro 

lado, as ondas incidentes de maior energia e maior capacidade de transporte sedimentar 

costeiro são as associadas aos sistemas frontais (ondas dos quadrantes sul e sudeste), 

(TESSLER & GOYA, 2005).  

Uma comparação entre medições em campo feitas pelo Laboratório de Hidráulica 

Marítima – LaHiMar, através do ondógrafo fundeado a leste da ilha de Florianópolis citado 

anteriormente com os resultados gerados através do modelo Wavewatch III - WW3 para um 

ponto próximo ao do fundeio do ondógrafo, mostrou resultados similares, com ondulações de 

Leste e Sul, e vagas de Leste, Oeste e Sul, e ainda ondulação distante de Sudeste. Com 

ondulações dominantes de Sul nas estações de outono e inverno, e predomínio de vagas de 

ENE durante o verão e ondulações de ENE na primavera (ROMEO, 2010). 
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4.3.3 Regime de marés 

O litoral de Santa Catarina possui amplitude de maré menor que 2 metros, com regime 

misto, semi-diurna e variação média de maré de sizígia entre 0,5 e 1,2 metros (Fitzgerald et 

al., 2007). Porém, a maré meteorológica pode aumentar em até 1,0 metro os valores da maré 

astronômica, com a ocorrência de ventos durante a passagem de sistemas frontais que causam 

empilhamento de água na costa (TRUCCOLO, 1998).   

 

4.4 Plataforma Continental Interna 

 A Plataforma Continental interna adjacente ao Estado de Santa Catarina num todo é 

caracterizada por possuir uma topografia suave, recortada por vales de baixa amplitude, com 

isóbatas que se estendem de modo geral paralelas à costa (ZEMBRUSCKY et al. (1979 apud 

ABREU, 1998). 

Em média a profundidade da quebra da plataforma em frente ao Estado de Santa 

Catarina encontra se aproximadamente na isolinha de 150 metros, e apresenta um gradiente 

pouco pronunciado entre a plataforma e o talude, com declividades em torno de 0,08° e 1,0° 

respectivamente (ABREU, 1998).  

  

4.5 Caracterização do Problema 

4.5.1 Santa Catarina e os desastres naturais 

Devido à falta de uma política de ocupação da zona costeira de Santa Catarina, alguns 

habitats foram indevidamente ocupados com a construção de edificações, avenidas beira-mar 

e calçadões (KLEIN et al, 1999). Assim como muitos municípios do litoral catarinense hoje 

sofrem com processos erosivos em suas praias decorrentes da falta de planejamento na 

ocupação da zona costeira (KLEIN et al, 2006). 

Para a confecção do Atlas de Desastres Naturais do Estado de Santa Catarina, foi 

utilizada uma série de dados de 23 anos (1980-2003), a qual caracteriza as principais 

adversidades atmosféricas no Estado pela frequência de desastres naturais, provocando 
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inundações graduais e bruscas, escorregamentos, pela frequente incidência de vendavais, 

tempestades de granizo, tornados e marés de tempestades (HERRMANN, 2007). 

Santa Catarina é castigada pelas adversidades atmosféricas caracterizadas: a) pelos 

grandes índices pluviométricos, que resultam em escorregamentos, inundações e quedas de 

blocos; b) pelos prolongados meses de estiagens, que prejudicam a agricultura e a pecuária, e; 

c) e pelas tempestades severas que comumente geram vendavais, granizos, tornados e marés 

de tempestades (HERRMANN, 2007; 2009).  

Outros eventos concomitantes que influenciam as chuvas no Estado são os fenômenos 

El Niño (Figura 6) e La Niña (Figura 7). Esses fenômenos estão relacionados com o 

aquecimento e o resfriamento da água do Oceano Pacífico Tropical, provocando eventos El 

Niño e La Niña, respectivamente. Na região Sul do Brasil o evento El Niño provoca chuvas 

acima do normal, e na ocorrência dos episódios La Niña, anomalias negativas da precipitação 

pluvial dessa região (NERY, 2005). 

Oliveira (2001) afirma que tanto o El Niño quanto o La Niña são alterações no sistema 

oceano-atmosfera no Oceano Pacifíco Tropical que geram consequências no tempo e no clima 

do mundo inteiro, e isso ocorre porque além da presença de águas quentes da corrente El Niño 

ocorrem mudanças na atmosfera próxima a superfície do oceano, enfraquecendo os ventos 

alísios. Dessa maneira, o aquecimento dos oceanos e o enfraquecimento dos ventos causam 

mudanças na circulação da atmosfera em altos e baixos níveis, mudando assim os padrões de 

transporte de umidade e consequentemente alterando os padrões de chuva em regiões 

tropicais e de latitude média e alta. 
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Figura 6. Efeitos do El Niño: (A) durante os meses de Jan/Dez/Fev, e  

(B) durante os meses de Jun/Jul/Ago. 

 
Fonte: CPTEC/INPE 

 

 

 Já a mudanças que ocorrem durante episódios de La Niña são devido ao aumento dos 

ventos alísios e a diminuição da temperatura da superfície da água, que causam ressurgência, 

nas margens ocidentais dos continentes (OLIVEIRA, 2001). 
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Figura 7. Efeitos do La Niña: (A) durante os meses de Jan/Dez/Fev, e  

(B) durante os meses de Jun/Jul/Ago. 

 
Fonte: CPTEC/INPE 

 

Hermann (2007) conclui que as principais consequências negativas provocadas pelas 

adversidades atmosféricas no Estado de Santa Catarina observadas pelo número de 

ocorrências desses eventos durante 1980-2003 são as inundações graduais (1.299 

ocorrências), as inundações bruscas (701), escorregamentos (140), estiagem (780), granizo 

(422), vendavais (502), tornados (43), marés de tempestade (26).  

Em março de 2004 o Sul do Estado foi afetado por um fenômeno atípico, um furacão 

denominado de Catarina, o qual trouxe severas consequências para a região afetada (Figura 

8). O fenômeno atingiu em sua grande maioria municípios litorâneos da área do presente 
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estudo, com rajadas de ventos de até 180km/h, o que causou sérios danos e destruição a 

edificações, infra estruturas, e agricultura (HERMANN, 2009). 

Quanto a incidência de ondas extremas, Melo Filho et al., (2006) verificou através de 

monitoramento contínuo das condições do mar durante a “ressaca” ocorrida em agosto de 

2005, a maior onda individual ocorrida durante o evento. No dia 9 de agosto uma onda com 

altura de zero-ascendente de 13,8m foi registrada onde as altura significativa se encontrava na 

ordem de 6,5m e possuíam direção dominante de ESE (112,5°), o que fez com que essas 

ondas atingissem diretamente a costa causando diversos problemas costeiros.      

Outro fenômeno marcante que chamou a atenção de todos para os problemas de 

inundações no Estado de Santa Catarina foi em novembro de 2008, quando houve grandes 

índices pluviométricos registrados em um intervalo de tempo muito curto, causando a 

elevação imediata dos níveis dos rios, com seus transbordamentos e consequentes 

alagamentos e inundações (Figura 8).  

Figura 8. Intensidade dos danos causados pelo Furacão Catarina na região 

 Sul do estado catarinense.  

 
Fonte: Herrmann (2007) 
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Ainda, em setembro de 2011 novamente fortes índices pluviométricos atingiram o Vale 

do Itajaí, causando mais uma vez transbordamento de rios, alagamento de áreas baixas e 

deslizamentos em diversos municípios catarinenses.  

Para Hermann (2009), não são perceptíveis mudanças expressivas na circulação 

atmosférica, e sim variações nas intensidades dos sistemas.  

Dessa forma, torna se necessário o desenvolvimento de instrumentos de análise de risco. 

Um dos mais eficientes para essas condições é o mapeamento das áreas de risco. A partir 

destes mapas é possível elaborar medidas preventivas, planificar as situações de emergência e 

estabelecer ações conjuntas entre a comunidade e o poder público, com o intuito de promover 

a defesa permanente contra os desastres naturais. As medidas preventivas estão associadas à 

identificação das áreas com maior potencial de serem afetadas, onde são hierarquizados os 

cenários de risco e a sensibilidade a que eles estão sujeitos (MARCELINO, et al, 2006).  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira e Análise do Risco Sócio 

Ambiental 

A metodologia aplicada nesse trabalho é conhecida como ISAC – Índice de 

Sensibilidade Ambiental Costeira. Foi adaptada por Mussi (2011) para a Ilha de Santa 

Catarina, a partir da metodologia Smartline desenvolvida na Austrália por Sharples (2006) e 

atualizada por Sharples et al (2009). O ISAC é um índice que utiliza Sistema de Informação 

Geográfica – SIG como base para distribuição e calculo de dados geoespaciais, sendo capaz 

de capturar informações de múltiplos atributos de forma eficiente. 

A validação desta adaptação metodológica foi realizada na Ilha de Santa Catarina, por 

ser um local que engloba uma grande variedade de ecossistemas, o que possibilitou a 

formulação de distintos índices (MUSSI, 2011). Possibilitando assim, sua possível aplicação 

da metodologia para a costa de todo o estado de Santa Catarina. 

A análise do risco sócio ambiental parte dos resultados do ISAC e adiciona critérios de 

caráter social com o objetivo de identificar as regiões de maior risco às populações locais. 

A integração e a processamento dos dados foram realizadas em ambiente SIG através 

de álgebra de mapas. Foram geradas cartas temáticas em escala 1:50.000, contendo os 

parâmetros analisados e determinando as áreas de maior ou menor sensibilidade e risco sócio 

ambiental do litoral centro-sul catarinense, frente aos eventos naturais extremos e a elevação 

média dos oceanos. 

 

5.1.1 Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira - ISAC 

O ISAC foi calculado a partir da média ponderada dos critérios analisados, no qual se 

trabalhou com valores de grandeza quantitativos associados aos critérios. De acordo com o 

proposto por Mussi (2011) cada critério foi avaliado e teve seu peso baseado na sua 

relevância, conceitos de função ecológica de habitat, e estabilidade de cada unidade. 
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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 

 

onde: 

ZI é a zona inter-mareal; 

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; 

VM é a variação da maré, e; 

E representa a exposição às ondulações que atingem a costa. 

 

As etapas adotadas para o desenvolvimento dessa dissertação são apresentadas no 

fluxograma apresentado na Figura 9. 

Figura 9. Fluxograma das etapas para desenvolvimento das cartas temáticas.

 

 A metodologia consiste em avaliar a estabilidade das características geomorfológicas 

(forma, material e morfodinâmica), nos primeiros 500 metros costa adentro a partir da linha 

de costa, através de linhas vetoriais segmentadas com múltiplos atributos (Figura 10), e 

classificá-las hierarquicamente a fim de identificar fatores de resistência, assim como a 

capacidade de adaptação da costa à erosão e inundação costeira frente à elevação média dos  
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 Figura 10. Atributos geomorfológicos utilizados como para a classificação 

 da costa. 

 
Fonte: Lins de Barros (2010) 

A definição dos critérios utilizados foi com base no grau de relevância entre eles, nos 

intervalos de classes, pesos e nos conceitos de análise risco. Os intervalos de classe utilizados 

pelo ISAC são cinco e são apresentados na Tabela 4.  

Tabela 4. Intervalo de classes utilizado pelo ISAC. 

CLASSES 
Muito 

Baixa 
Baixa Média Alta 

Muito 

Alta 

ISAC 1,0-1,4 1,5-1,8 1,9-2,2 2,3-2,6 2,7-3,0 

 

 

5.1.2 Risco Sócio Ambiental 

Essa etapa do trabalho partiu da avaliação do ambiente e foi feita uma análise de risco 

sócio ambiental, ou seja, foi avaliado o risco das populações locais mediante a sensibilidade 

do ambiente em que elas estão estabelecidas. 

Para o cálculo do risco ambiental foram utilizados indicadores que são considerados 

aqui como fatores de risco. Para tanto, foram utilizados os resultados do ISAC, valores da 

densidade populacional por setores censitários, valores de IDH-M. 
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Da mesma forma, foram utilizados dados do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDH-M, que como o próprio nome já diz, representam o nível de 

desenvolvimento humano municipal, baseado em indicadores de educação, longevidade e 

renda. O cálculo do risco sócio ambiental é apresentado abaixo: 

 

    Risco Sócio Ambiental = ISAC + (Densidade Populacional + IDH-M) 

      2 

                     onde: 

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

A ponderação das classes do critério IDH-M foi feita analisando a avaliação do 

próprio PNUD sobre os dos respectivos valores de cada município, onde esses são 

considerados como valores “Médios” e ”Altos”. Ainda, os valores foram distribuídos em três 

classes objetivando evidenciar a sensibilidade da área analisada. 

 Uma segunda análise foi realizada devido à proximidade dos valores de IDH-M, e 

para tanto a distribuição dos pesos e classes foi feita sobre valores centrais. Dessa forma, 

foram utilizados os intervalos de classe propostos por Mussi (2011) para a Densidade 

Populacional e para os resultados da Análise do Risco Social, ao mesmo tempo em que foram 

estabelecidas as classes e pesos para os valores de IDH-M (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Classes e valores utilizados para análise de Risco Sócio  

Ambiental. 

CLASSES 
Muito 

Baixa 
Baixa Média Alta 

Muito 

Alta 

Densidade 

Populacional 
1,0-1,4 1,5-1,8 1,9-2,2 2,3-2,6 2,7-3,0 

IDH-M X 1,5 2,0 2,5 X 

Risco Sócio 

Ambiental 
1,0-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 

 

 Assim, a determinação da Sensibilidade Ambiental e do Risco Sócio ambiental se 

deram através de critérios utilizados, que remetem aos conceitos anteriormente citados 
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(Tabela 1), em que para a determinação do Índice de Sensibilidade foram mapeadas as 

características intrínsecas do sistema, que se referem à suscetibilidade, e as características 

extrínsecas que remetem à vulnerabilidade e podem potencializar a suscetibilidade, 

aumentando assim a sensibilidade ambiental (MUSSI, 2011). 

 Já o Risco Social foi obtido através da relação dos resultados do ISAC comos  fatores 

de risco (Densidade Populacional e o IDH-M), diante do Perigo (possível elevação no nível 

médio dos oceanos e eventos extremos).  

 

5.2 Aquisição, Análise e Processamento dos dados do ISAC 

 A aquisição dos dados utilizados para a realização dessa dissertação foi obtida de 

diferentes fontes. Alguns dados foram obtidos “in situ” nas campanhas das Cartas de 

Sensibilidade ao derramamento de Óleo - Cartas SAO para todo litoral do Estado, outros 

foram derivados através de análises geoespaciais em ambiente SIG. 

  Os critérios adotados e as fontes dos dados utilizados são descritos na Tabela 6. 

Tabela 6. Critérios adotados e fontes de dados utilizadas. 

CRITÉRIOS 
FONTE DE DADOS  

GEOESPACIAIS 

Altura de onda Cartas SAO*, 2006 

Declividade da face da praia Cartas SAO*, 2006 

Declividade do pós praia e 

retaguarda 
MDE SRTM 

Exposição da costa à ondulação Derivado de análise geoespacial 

Feição do pós-praia e retaguarda Landsat, 2010; GoogleEarth 

Feição da zona inter-mareal 

Cartas SAO*, 2006; Landsat, 

2010; GoogleEarth 

Geologia IBGE 2004; GoogleEarth 

Variação da maré 

Densidade Populacional 

Índice de Desenvolvimento 

Humano 

Cartas SAO*, 2006 

IBGE, 2010 

PNUD, 2000 

*Carta SAO: Carta de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo 
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5.2.1 Altura de onda 

 A aquisição dos dados de altura das ondas incidentes foi obtida a partir do banco de 

dados das Cartas de Sensibilidade ao derramamento de Óleo (CARTA SAO, 2006), os quais 

haviam sido obtidos “in situ” por meio de observação visual. Os intervalos de classe obtidos 

são os valores brutos observados em campo, que posteriormente foram reclassificados de 

acordo com amplitude dos dados nos intervalos de classe utilizados pelo ISAC. A análise 

parte do pressuposto em que pesos maiores são dados a altura de ondas maiores, levando se 

em consideração que quanto maiores forem as ondas incidentes, mais sensíveis serão as áreas 

atingidas por elas e vice versa (Tabela 7). Dessa forma, para cada intervalo de altura de onda 

foi atribuído um peso diferente.  

Tabela 7. Classes e pesos atribuídos ao critério altura de onda. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Altura de onda 

* Nulo 1 

< 0,25 m 1,5 

0,25 – 0,50 m 2 

0,50 – 1,0 m 2,5 

> 1,0 m 3 

 

5.2.2 Declividade da face da praia 

 Esse critério foi obtido “in situ”, através da campanha das Cartas de Sensibilidade ao 

Derramamento de Óleo (CARTAS SAO, 2006). Para tanto foi utilizado um clinômetro, o qual 

foi posicionado na porção média da face da praia.  

 A classificação e a ponderação dos pesos foram estabelecidas frente a dois 

pressupostos. O primeiro, de que regiões com baixa declividade proporcionam uma ampla 

extensão de área a ser ocupada frente a uma inundação ou elevação do nível médio do mar, 

assim como áreas com alta declividade formam uma barreira física natural e evitam a 

ocupação da água diante de um evento extremo. Lembrando que em situações de inundação 

em áreas de baixa declividade a água tende a invadir o ambiente de forma gradual, enquanto 

que locais com altas declividades acabam por ter subidas abruptas nos níveis de água. O 

segundo, que a declividade possui relação direta com a velocidade das massas d´água em uma 

situação de “runoff”. Onde quanto maior for a declividade, maior é a velocidade de retorno 
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das massas d’água e maior será a capacidade de transporte responsável pela erosão 

(CREPANI, 2001). 

5.2.3 Declividade do pós praia e retaguarda 

 A declividade da área foi obtida através de análise de dados altimétricos, feita a partir 

do Modelo Digital de Elevação – MDE a partir de imagens do programa Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM, com resolução espacial de três arco segundos (90m). 

 Os pontos selecionados, perpendiculares à orientação da costa, foram obtidos através 

de análise geoespacial por meio de uma rotina computacional desenvolvida em ambiente SIG. 

 Os valores extraídos seguiram três regras para serem classificados, onde o objetivo foi 

de coletar o valor do pico mais alto dentro dos 500 metros. As seguintes condições foram 

estabelecidas e utilizadas como parâmetro para obtenção desses valores (MUSSI, 2011): 

a) Se nos primeiros 100 metros contados a partir do início do pós praia o valor do 

pico obtido for maior que 45 metros, então esse será o pico, e a declividade 

pertencerá a última classe (1,0); 

b) Havendo dois picos, e não existindo queda de no mínimo 20% entre o primeiro e o 

segundo pico, escolhe se o segundo pico; 

c) Da mesma maneira, havendo dois picos, e existindo uma queda de 20% entre o 

primeiro e o segundo pico, escolhe se o primeiro pico.  

Os intervalos de classe utilizados e os pesos atribuídos (Tabela 8) foram os mesmos 

propostos por Sharples et al. 2009, e utilizados por Mussi (2011), onde esses se basearam nos 

mesmos pressupostos utilizados no critério anterior, em que áreas com baixa declividade 

receberam pesos maiores, e áreas com alta declividade receberam pesos menores.  

Tabela 8. Classes e pesos da declividade do Pós Praia e Retaguarda. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Declividade do 

Pós Praia e 

 Retaguarda 

0 – 3° 3 

3 – 6° 2,5 

6 – 20° 2 

20 – 45° 1,5 

> 50m 1 

 



38 
 

 A análise da declividade do pós praia e retaguarda faz menção a altimetria (Figura 11) 

do ambiente, assim como outros critérios utilizados. A amplitude de maré, as ondas incidentes 

tem profunda relação com a declividade, contudo em eventos de tempestades ou subida do 

nível médio do mar, a declividade serve como instrumento para o entendimento da dinâmica 

ambiental, identificando áreas de risco frente a processos erosivos relacionados à energia 

potencial existente nos mesmos.   

Figura 11. Mapa altimétrico  do Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: Embrapa 

5.2.4 Exposição qualitativa da costa às ondulações dominantes 

 Nesse critério utilizou se o conceito do azimute, para identificação da orientação da 

costa. O qual foi atrelado às direções das ondas predominantes que incidem sobre a área de 

estudo, para se classificar a exposição da costa em relação à ondulação. Para tanto foi 

utilizada uma extensão PostGIS do gerenciador de banco de dados Postgres SQL. Os 

segmentos da costa foram classificados em três condições, sendo elas: “Exposto”, “Semi 

Protegido” e “Protegido”, e receberam pesos 3,0, 2,0, e 1,0 respectivamente. Na Tabela 9 é 

apresentada a lógica utilizada para definição das classes frente às ondulações dominantes. 
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Tabela 9. Lógica para definição das classes da ondulação dominante. 

Exposição de Leste (E) 

=SE(E(X>=45;X<=135); "Exposto"; SE(E(X>=225;X<=315); "Protegido"; 

SE(E(X>0;X<45); "Semi Protegido"; SE(E(X>135;X<225); "Semi Protegido"; 

SE(E(X>=315;X<360); "Semi Protegido"))))) 

Exposição de Sudeste (SE) 

=SE(E(X>=90;X<=180); "Exposto"; SE(E(X>=270;X<=360); "Protegido"; 

SE(E(X>180;X<270); "Semi Protegido"; SE(E(X>0;X<90); "Semi Protegido")))) 

onde X é o ângulo de exposição da costa. 

 

Análises feitas por Araujo (2003), e compiladas por Siegle & Asp (2007), demonstram 

que as ondulações com maior percentual de ocorrência na área de estudo são as de Sul, 

Sudeste, Leste e Nordeste, representando 40,23%, 24,48%, 26,08% e, 8,25%, 

respectivamente.  

As ondulações que adentram a costa do Estado chegando ao litoral são as de Sudeste 

(SE) com maior energia, e de Leste (E) com menor energia, e ocorrência esporádica na costa 

(ALVES & MELO, 2001).  

Assim, esses dois últimos foram utilizados como os cenários de ondas com direções de 

maior importância para a costa do Estado de Santa Carina, ou seja, para as ondulações de 

Sudeste e Leste, que são as que adentram sobre o litoral catarinense.  

 

5.2.5 Feição do Pós Praia e Retaguarda 

 A região do pós-praia é considerada a zona que se estende do limite superior do 

espraiamento ate o início das dunas fixadas pela vegetação ou qualquer outra mudança 

fisiográfica brusca (HOEFEL, 1998). Já a retaguarda pode ser considerada como a porção que 

está além do limite superior do pós-praia, e que nesse estudo vai até o limite de 500m a partir 

da linha costa como foi definido pela metodologia do ISAC (MUSSI, 2011). 
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 Primeiramente, foi feito uma classificação supervisionada do uso e ocupação do solo 

por meio de imagens Landsat 5-TM, onde foram identificadas as feições presentes na área de 

estudo. Essas feições foram reanalisadas e corroboradas através de análise visual das imagens 

do satélite QuickBird disponível no acervo Digital Globe, na escala 1:25.000 para melhor 

detalhamento.  

 Frente à metodologia aplicada por Mussi (2011) na Ilha de Florianópolis, e com o 

objetivo de aplicar a metodologia para outras regiões do litoral do Estado, consequentemente 

identificando características diferentes das encontradas na Ilha, uma nova feição foi 

identificada, que é a de áreas urbanas com laguna a retaguarda. Feição essa que é 

caracterizada como altamente sensível devido a impermeabilização do solo que evita o 

escoamento da água em situação de inundação, e ainda pela presença de lagoa a retaguarda 

que pode ser inundada rapidamente a ponto de transbordar (peso 3,0). 

 As demais feições identificadas foram classificadas de acordo com a estabilidade dos 

diferentes tipos de substrato frente à erosão e inundação da área. Portanto as classes e pesos 

são os propostos por Mussi (2011) na metodologia do ISAC com a adição da feição Urbano 

com Lagunas a Retaguarda (Tabela 10).  

Dentre as demais feições encontradas na área de estudo a única feição identificada que 

recebeu peso 1,0 sendo classificada com sensibilidade “Muito Baixa”, foram os Morros a 

Retaguarda, devido à alta estabilidade desse tipo de ambiente e capacidade de evitar a 

transposição de ondas.  

Já Manguezais/Marismas, Dunas e Cordões Litorâneos foram classificados com 

sensibilidade “Baixa” (peso 1,5), frente as suas funções de proteção, evitando que as ondas 

incidentes adentrem no continente atingindo áreas interiores, ou ainda, diminuindo o efeito de 

um evento de maré meteorológica. 
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Tabela 10. Classes e pesos atribuídos às feições do Pós Praia e  

Retaguarda. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Feição do 

Pós Praia e 

Retaguarda 

Corpo Lagunar/Áreas alegáveis 3,0 

Dunas com Lagunas a Retaguarda 3,0 

Dunas e Cordões Litorâneos 1,5 

Dunas Frontais com Deflação 2,0 

Manguezal/Marisma 1,5 

Morro a Retaguarda 1,0 

Planície Costeira 2,0 

Urbano com Morro a Retaguarda 2,0 

Urbano sob Dunas e Planície a 

Retaguarda 
3,0 

Urbano sob Manguezais 3,0 

Urbano em Planície Costeira 3,0 

Urbano com Laguna a Retaguarda  3,0 

 

 Dunas Frontais com Deflação, Planícies Costeiras e áreas Urbanas com Morros a 

Retaguarda receberam peso 2,0, o que indica uma sensibilidade “Mediana” dessas feições. 

Dunas Frontais com Deflação são formadas pelo retrabalhamento da areia pelo vento que 

forma bacias de deflação e protuberâncias linguóides, o que indica que essa feição é móvel, 

sendo assim mais sensível que, por exemplo, uma duna vegetada que conforme a condição da 

vegetação presente pode ser considerada como fixa (Angulo, 1993).  Já as Planícies Costeiras 

favorecem uma condição de inundação devido a baixa declividade do ambiente e a 

composição que apresentam. Da mesma forma as Áreas Urbanas com Morros a Retaguarda 

que por impermeabilizar grande parte do solo pela ocupação urbana, tornam o ambiente 

sensível em relação a inundações ou enchentes dificultando o escoamento das águas. 

Contudo, a presença de morrarias à retaguarda diminui a sensibilidade por limitar a área de 

abrangência de um evento potencial servindo como uma barreira física, e a condição de 

estabilização de parte do ambiente devido à artificialização do solo também ajuda a diminuir a 

sensibilidade local. 

 Como pôde ser observado não foi identificada nenhuma feição com sensibilidade 

classificada como “Alta”, contudo foi identificada uma nova feição, as Áreas urbanas com 
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Lagunas a Retaguarda. Feição essa que foi classificada como altamente sensível (peso 3,0), 

devido a grande sensibilidade das áreas urbanas, que como já foi dito anteriormente 

impermeabilizam o solo trazendo consequências graves, e ainda por estarem situadas sobre 

dunas ou possuírem lagunas a retaguarda, o que as torna ainda mais sensíveis. 

 Por fim o restante das feições de maior sensibilidade (peso 3,0) identificadas foram os 

Corpos Lagunares (ou áreas alagáveis), Dunas com Lagunas a Retaguarda, e áreas Urbanas 

dispostas sobre Dunas e Planície a Retaguarda, sobre Manguezais e em Planícies Costeiras. 

Os Corpos Lagunares se apresentam como uma feição muito sensível por serem inundados 

facilmente diante um evento extremo, que pode ainda leva-los ao transbordamento. Para 

Souza (2009) às áreas alagáveis são consideradas extremamente sensíveis frente à elevação do 

nível médio dos oceanos devido à tendência de alteração nos padrões de circulação desses 

sistemas, o que pode gerar alterações no balanço sedimentar local. Da mesma maneira locais 

que possuem Dunas com Lagunas a Retaguarda representam ambientes muito sensíveis, em 

que apesar das dunas terem a função de proteção contra a ação de ondas e a invasão da água 

do mar ou ainda eventos de tempestades, estas mostram se sensíveis ao possuir lagunas na sua 

retaguarda pelas condições acima citadas em relação aos Corpos Lagunares.   

 No que se refere às Áreas Urbanas remete se a condição de uma orla fixa e 

parcialmente impermeável, que de certa forma torna essas áreas menos sensíveis. Porém, 

quando situadas sobre Dunas com Planícies a Retaguarda, sobre Manguezais ou ainda sobre 

Planícies Costeiras, tornam se muito mais sensíveis, principalmente quando estão sobre 

Dunas e Manguezais que são ambientes em constante evolução e instáveis. Já quando estão 

localizados sobre a Planície Costeira estão sujeitos às características fundamentais de uma 

Planície, em que há pouca ou quase nenhuma variação de altitude e onde os processos de 

deposição superam os de desgaste, sendo assim um ambiente sedimentar. 

  

5.2.6 Feição da Zona Intermareal 

 O substrato da zona intermareal foi identificado e classificado “in situ”, na campanha 

das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo (CARTAS SAO, 2006). Os pesos 

atribuídos às diferentes feições foram de acordo com a estabilidade do tipo de substrato da 

unidade frente à erosão (MUSSI, 2011). 
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 As quatro classes atribuídas e utilizadas nos trabalhos de Sharples et al. (2009) e 

Aboudha (2010), também serviram como referência de classe para Mussi (2011), e foram as 

classes utilizadas nesse critério, de acordo com as feições encontradas na área de estudo. As 

classes são: costões rochosos, estruturas artificiais, manguezais e marismas, e ambiente 

sedimentar. 

 Os costões rochosos receberam peso 1,0 por serem estruturas rígidas com grande 

capacidade de resistência e proteção da costa de acordo com a sua estabilidade. Seguindo o 

mesmo raciocínio, e de acordo com o proposto por Mussi (2010), as estruturas artificiais 

receberam peso 1,5, considerando que essas estruturas são muros, espigões ou enrocamentos 

(compostos por material consolidado), e funcionam como uma estrutura de proteção à costa.  

 Manguezais e marismas receberam peso 2,0. Consequência das suas importantes 

funções ecológicas, como proteção da linha de costa frente à ação das ondas e marés, ou ainda 

frente à ação de tempestades. Por fim o ambiente sedimentar, que nesse caso são consideradas 

as praias arenosas, é o ambiente que mais ocorre na área de estudo, que recebeu peso 3,0 

devido a sua maior instabilidade e consequentemente maior sensibilidade frente a eventos 

erosivos. 

 

5.2.7 Geologia 

 A geologia da área de estudo foi obtida a partir de Cartas Geológicas fornecidas pelo 

IBGE e CPRM, ambas na escala 1:250.000. As cartas foram vetorizadas manualmente e as 

informações obtidas na forma de polígonos foram posteriormente transformadas para linha, de 

acordo com a metodologia proposta por Sharples et al., (2009) e utilizada por Mussi (2011) 

na validação da metodologia sobre a Ilha de Florianópolis.  

 A análise dos dados se deu através das informações obtidas nas Cartas Geológicas, 

juntamente com uma análise visual sobre imagens de satélite do acervo de imagens Digital 

Globe, na escala 1:25.000, para melhor identificação das características geológicas da área. 

 A definição das classes e ponderação dos pesos foi feita baseada na estabilidade das 

unidades (Mussi, 2011). Ou seja, as classes foram definidas de acordo com a unidade 

paisagística em que elas se encontram e as informações obtidas relacionadas aos processos de 

pedogênese e/ou morfogênese (CREPANI, 2001).  
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 Da mesma forma foram definidos os pesos de cada classe, levando em consideração os 

processos supracitados onde situações com processos de pedogênese predominante receberam 

valores baixos (1,0), situações intermediárias receberam valores médios (2,0), e por fim em 

que dominam processos erosivos modificadores das formas de relevo (morfogênese) 

receberam valores altos (3,0) (TRICART 1977 apud COSTA et al, 2006). 

 Assim a geologia foi classificada em Depósitos Quaternários, que são os mais recentes 

e menos estáveis, compostos predominantemente de areias; Gnaisses, que são formados a 

partir de sedimentos arcosianos e pertencem ao grupo de rochas metamórficas, e remetem ao 

Arqueano, e por fim; Granitos e Riolitos que são compostos principalmente por quartzo e 

feldspato e pertencem ao grupo de rochas ígneas, contudo, Granitos são rochas plutônicas (ou 

intrusivas) e Riolitos rochas vulcânicas (ou extrusiva). 

 Assim, de acordo com a escala de vulnerabilidade à denudação (intemperismo + 

erosão) das rochas mais comuns, proposta por Crepani et al, (2001), Riolitos e Granitos 

pertencem à mesma classe e receberam valor 1,1. Já Gnaisses valor 1,3, e Sedimentos 

Inconsolidados (ou Depósitos do Quaternário) valor 3,0 (Tabela 11). Dessa forma, baseado 

nesses conceitos, os pesos atribuídos às classes foram: 1,0, 1,5, e 3,0, respectivamente às 

classes Granitos e Riolitos, Gnaisses, e Depósitos do Quaternário. Riolitos e Granitos foram 

diferenciados de Gnaisses por apenas 0,5 devido a pequena diferença quanto a estabilidade 

das duas classes. 
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Tabela 11. Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns 

Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns 

Quartzitos ou 

Metaquartzitos 
1,0 

Milonitos, 

Quartzo, 

Muscovita, 

Biotita, Clorita 

Xisto 

1,7 

Arenitos 

Quartzosos ou 

Ortoquartzitos 

2,4 

Riolito, Granito, 

Dacito 
1,1 

Piroxênio, 

Amfibolito 

Kimberlito, 

Dunito 

1,8 
Conglomerados, 

Subgrauvacas 
2,5 

Granodiorito, 

Quartzo Diorito, 

Granulitos 

1,2 

Hornblenda, 

Tremolita, 

Actinolita Xisto 

1,9 
Grauvacas, 

Arcózios 
2,6 

Migmatitos, 

Gnaisses 
1,3 

Estaurolita 

Xisto, Xistos 

Granatíferos 

2,0 Siltitos, Argilitos 2,7 

Fonólito, 

Nefelina Sienito, 

Traquito, Sienito 

1,4 
Filito 

Metargilito 
2,1 Folhelhos 2,8 

Andesito, 

Diorito, Basalto 
1,5 

Ardósia, 

Metargilito 
2,2 

Calcários, 

Dolomitos, 

Margas, 

Evaporitos 

2,9 

Anortosito, 

Gabro, Peridotito 
1,6 Mármores 2,3 

Sedimentos 

Inconsolidados: 

Aluviões, 

Colúvios 

3,0 

Fonte: Crepani et al,( 2001) 

 

5.2.8 Variação da amplitude de Maré 

 Esse critério foi obtido na campanha das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de 

Óleo (CARTAS SAO, 2006), “in situ” através de medições durante a baixa-mar e a preamar 

por meio de uma régua. 

 As classes e pesos foram dados baseados na premissa de que em costas dominadas por 

ondas, como a do Estado de Santa Catarina, grandes variações nas amplitudes das marés 

causam maiores riscos à região costeira onde o ambiente está mais sujeito a sofrer com 

processos oceanográficos ou eventos extremos. Da mesma forma o contrário, onde pequenas 
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variações na amplitude da maré diminuem o risco de uma área frente a esses processos e 

eventos.  

 Assim, as variações da amplitude da maré entre 0,2 e 0,4m receberam peso 1,5. Da 

mesma forma variações entre 0,5 e 0,6m receberam peso 2,0 e assim por diante. Amplitudes 

entre 0,7 e 0,8m receberam peso 2,5 e por fim a classe entre 0,9 e 1,0m recebeu o peso 3,0. 

 

5.3 Aquisição, Análise e Processamento dos dados da Análise de Risco Social 

5.3.1 Densidade Populacional 

 Os valores da densidade populacional foram obtidos a partir dos dados do Censo 

Populacional realizado em 2010, que são fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Juntamente com os valores de densidade populacional, foi utilizado um 

mapa de uso e ocupação do solo para determinação dos aglomerados urbanos correspondentes 

aos setores censitários e posterior classificação dos segmentos.  

As classes atribuídas para a densidade populacional são as estabelecidas por Mussi 

(2011) através da avaliação dos intervalos de classe propostos por Muehe & Neves (1995) e 

Lins de Barros (2010), as quais foram distribuídas por aglomerado urbano dentro dos 500m 

contados a partir da linha de costa, e onde a classe de menor densidade foi dividida em duas 

para melhor representação. As classes e pesos utilizados no critério Densidade Populacional 

estão na Tabela 12. 

Tabela 12. Classes e pesos atribuídos ao critério Densidade Populacional. 

CRITÉRIO CLASSES PESOS 

Densidade 

Populacional 

0 Hab./ Km² 1,0 

0-500 Hab./ Km² 1,5 

500-1000 Hab./ Km² 2,0 

1000-5000 Hab./ Km² 2,5 

5000- 13418/ Km² 3,0 

 

A densidade populacional foi obtida a partir dos polígonos que se encontravam dentro 

dos 500m a partir da linha de costa, onde ela foi transferida para linha através de segmentação 

manual.  
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5.3.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é um critério que foi 

estabelecido com o intuito de aprimorar a Análise de Risco Sócio Ambiental, tentando 

reavaliar a relação entre a sensibilidade do ambiente e o risco das populações que o ocupam.  

 Para tanto, o IDH-M que é fornecido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, agencia da Organização das Nações Unidas - ONU e que varia de 

0 a 1, onde situações de baixo desenvolvimento recebem valores próximos de 0 e situações de 

alto desenvolvimento recebem valores próximos de 1 (PNUD, 2010). Assim foram obtidos os 

valores de IDH-M e de seus respectivos subíndices para os municípios pertencentes à área de 

estudo (Tabela 13) e relacionados com os valores de densidade populacional, para por fim 

relaciona-lo com os resultados do ISAC. Vale salientar que os valores de IDH-M são 

baseados em dados obtidos através do Censo Populacional realizado pelo IBGE, e assim 

possuem uma defasagem temporal até que os dados do IBGE sejam processados e publicados, 

portanto ainda são inexistentes os valores de IDH-M para o ano de 2010. 

 Os intervalos de classes definidos de acordo com a proposição feita pelo PNUD a esse 

critério foram interpretados e utilizados sem a necessidade de reclassifica los e permitindo 

assim que os resultados possam ser comparados com outros que se utilizaram das classes 

utilizadas pelo PNUD. As classes utilizadas pelo ISAC para esse critério são: IDH-M de 0 a 

0,499 (baixo); de 0,500 a 0,799 (médio); de 0,800 a 1,0 (alto). 
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Tabela 13. Valores de IDH-M para os municípios da área de estudo e  

seus subíndices. 

Ano 2000 IDH-M 
IDHM-

Renda 

IDHM-

Longevidade 

IDHM-

Educação 

São José  0,849 0,784 0,839 0,925 

Florianópolis 0,875 0,867 0,797 0,960 

Palhoça 0,816 0,725 0,830 0,894 

P. Lopes 0,759 0,644 0,830 0,803 

Garopaba 0,785 0,683 0,834 0,839 

Imbituba 0,805 0,693 0,827 0,894 

Laguna 0,793 0,693 0,804 0,882 

Jaguaruna 0,793 0,706 0,804 0,868 

Içara 0,780 0,680 0,772 0,887 

Araranguá 0,814 0,719 0,829 0,894 

B. Arroio do Silva 0,794 0,706 0,767 0,908 

B. Gaivota 0,786 0,676 0,806 0,877 

Passo de Torres 0,789 0,673 0,816 0,877 
Fonte: PNUD, 2010 

 

Na análise do Risco Sócio Ambiental realizada nesse trabalho o IDH-M de cada 

município foi decomposto com o intuito de avaliar cada subíndice e estimar as condições dos 

municípios. O cálculo do IDH-M se da conforme a expressão abaixo:  

 

IDH-M = IDHM-R + IDHM-L + IDHM-E 

       3 

 

 onde:  IDHM-R é o subíndice relativo à Renda; 

  IDHM-L é o subíndice correspondente à Longevidade, e; 

  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 obtido da 

relação entre a renda per capita média mensal e o PIB per capita anual; O IDHM-L é 

alcançado a partir do indicador 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-M de cada município que é fruto da média aritmética desses três subíndices. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 Caracterização da costa por porcentagem e extensão dos critérios do ISAC 

 

 Diante dos resultados obtidos frente à aplicação do Índice de Sensibilidade Ambiental 

Costeira para a região Sudeste do Estado de Santa Catarina é possível afirmar antes de mais 

nada, que a metodologia permite ser aplicada para outras áreas, com as devidas adaptações 

locais, no nível indicativo e dentro da escala assumida (1:50.000). Os critérios analisados e 

relacionados entre si mostraram claramente as regiões da área de estudo que possuem 

diferentes graus de sensibilidade ambiental, assim como do risco sócio ambiental.  

 Analisando cada critério individualmente foi possível observar algumas características 

predominantes da área de estudo.  

 

6.1.1 Altura das Ondas 

A altura das ondas incidentes mostrou uma sensibilidade “Alta” e “Muito Alta” com 

36% e 30% (Figura 12). A análise da altura das ondas remete ao clima de ondas (esbeltez, 

altura e período de onda), em que ondas altas, muito esbeltas e de curto período (alta energia), 

favorecem a migração de grandes volumes de sedimentos em direção ao mar, formando 

bancos longitudinais na zona de surfe (HOEFEL, 1998). Da mesma forma, ondas menores e 

menos esbeltas (baixa energia), trariam esses sedimentos acumulados na zona de surfe na 

forma de bancos de volta à praia. 

Davies, (1980 apud MASSELINK & HUGHES 1993), classifica as costas baseado na 

altura das ondas e variação da maré, e assim como as ondas são geradas por ventos, em 

ambientes dominados por ondas, a altura das ondas é fortemente controlada pela Latitude, 

assim em baixas latitudes ocorreriam marulhos (ou swell), e em altas latitudes ondas de 

tempestades. Dessa forma plataformas extensas acabam por reduzir o tamanho das ondas 

devido à dissipação da energia com a fricção com o fundo, e consequentemente amplifica o 

efeito da maré. 
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Figura 12. Porcentagem e extensão da altura média de ondas. 

 

Ondas altas são mais energéticas que ondas menores e transportam mais areia, contudo 

essa areia é depositada na forma de bancos na zona de surfe, já ondas menores e de menos 

energia colaboram com a formação de um cordão frontal estável, na medida em que as ondas 

não conseguem erodi-lo. A Figura 13 exemplifica a incidência das ondas sobre a costa. 

Esse critério é de grande importância, pois em eventos extremos como tempestades e 

furacões, onde ocorre o empilhamento de água sobre a costa devido ao forte desenvolvimento 

da zona de surfe, a tendência é a retirada de sedimentos da face da praia e deposição no mar, 

por outro lado ondulações geradas durante o enfraquecimento de uma tempestade tendem a 

depositar sedimentos sobre a face da praia na forma de berma, aumentando a largura da praia 

(LIU, 2001).   

A altura das ondas tem relação com a maré local na contribuição parcial e relativa dos 

processos de deformação das ondas sobre o perfil da praia (MASSELINK & SHORT, 1993). 

Para Short (1982) são as ondas que realizam a maior parte do trabalho nas porções intermaré e 

submaré do perfil praial, sendo elas as responsáveis primarias pela remobilização e suspensão 

dos sedimentos.    

 

 

 

17% 

16% 

1% 
36% 

30% 

Altura de Onda 

1* (Nulo) / 53,49 Km

< 0,25 m / 52,14 Km

0,25 - 0,50 m / 2,48 Km

0,50 - 1,0 m / 112,7 Km

> 1 m / 93,88 Km
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Figura 13. Praia da Galheta, Laguna. Ação das ondas incidentes sobre 

 campo de dunas. 

  
Fonte: Cartas SAO (2006) 

 

 

6.1.2 Declividade da Face da Praia 

O critério Declividade da Face da Praia foi representado com 35% de sensibilidade 

“Muita Alta”, 28% como “Alta” e 28% como “Muito Baixa”. Sendo que as praias do sul do 

Estado de Santa Catarina possuem as menores declividades da face praial, as quais vão tendo 

a sua declividade ampliada em direção ao norte, devido à diminuição da largura da planície 

costeira e consequente domínio morfoetrutural do embasamento (Figura 14). 

As praias classificadas entre as 35% com sensibilidade “Muito Alta” representam a 

extensa Planície Costeira que compõem o Sul do Estado e que vai até a costa do Estado do 

Rio Grande do Sul, representando a porção sul da área de estudo que possui a maior extensão 

(largura) e a menor declividade (Figura 15).  
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Figura 14. Porcentagem e extensão da Declividade da Face da Praia

 

 

Analisando a declividade da porção emersa e fazendo referência a porção submersa, 

observa se que ao longo da plataforma interna ocorre uma baixa declividade até 

aproximadamente a isóbata de 100 metros, evidenciando a largura pronunciada da mesma.  

Figura 15. Vista geral da Praia da Baleia, Laguna. 

  
Fonte: Cartas SAO (2006) 

 

Galvin (1968 apud HOEFEL 1998) afirma que a declividade da praia tem relação 

direta com a altura e o comprimento da onda, e que essa interação faz com hajam quatro tipos 

2% 

7% 

28% 

35% 

28% 

Declividade da Face da Praia 

9 - 12° / 7,41 Km

6 - 9° / 22,48 Km

3 - 6° / 88,56 Km

0 - 3° / 108,92 Km

* (Nulo) / 87,32 Km
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de quebra de ondas: progressiva ou deslizante, mergulhante, ascendente, e frontal. Ondas 

progressivas ou deslizantes ocorrem em praias com baixa declividade, ondas mergulhantes 

ocorrem em praias com declividade média a alta, já ondas ascendentes e frontais ocorrem em 

praias com declividade muito alta. Contudo, alguns autores consideram ondas frontais e 

ascendentes como um só tipo, porém, com dois estágios diferentes.  

 

6.1.3 Declividade do Pós Praia e Retaguarda 

O critério de Declividades do Pós Praia e Retaguarda analisado apresentou um índice 

de 21% para os segmentos que possuem sensibilidade “Média”, 18% “Alta” e 57% “Muito 

alta” (Figura 16). Características essas que fazem referência à evolução geológica da área de 

estudo em que os ciclos transgressivos e regressivos do mar delinearam o litoral até a 

conformação atual, onde ainda se encontram afloramentos rochosos na forma de 

promontórios, e o predomínio de ambiente sedimentar de baixa declividade composto por 

depósitos do Quaternário. As diferentes declividades encontradas no pós praia e retaguarda 

podem ser observadas na Figura 17. 

Figura 16. Porcentagem extensão da Declividade do Pós Praia e Retaguarda. 

 

 

A análise da declividade do pós praia através de perfis longitudinais a costa faz 

menção à amplitude altimétrica como já dito anteriormente, que é um forte indicador de 

energia potencial para o “runoff”, possuindo grande capacidade erosiva (CREPANI, 2001). 

2% 2% 

21% 

18% 
57% 

Declividade do Pós Praia e 
Retaguarda 

> 50 m / 5,24 Km

> 20° / 6,67 Km

6 - 20° / 65,31 Km

3 - 6° / 56,80 Km

0 - 3° / 180,67 Km
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Assim como a impermeabilização do solo através do uso e ocupação que é um indicador de 

energia potencial para “runoff” e de capacidade de escoamento de uma região.  

Figura 17. Praia da Silveira, Garopaba. Diferenças obsevadas na  

declividade da região do pós-praia e retaguarda. 

 
Fonte: Cartas SAO (2006) 

 

6.1.4 Exposição da costa à Ondulação 

O critério de Exposição da Costa às ondulações dominantes foi feito de acordo com as 

duas ondulações de alta energia, predominantes que chegam até a costa do Estado. São elas 

Leste (E) e Sudeste (SE) e foram analisadas individualmente. 

Para a exposição da costa às ondulações de Leste a área foi classificada com 12% da 

costa como protegida, 53% como semi protegida e 35% como exposta, com suas 

sensibilidades “Baixa”, “Média” e “Alta” (Figura 18). 
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Figura 18. Porcentagem e extensão de exposição da costa frente à  

ondulação de Leste. 

  
 

Para as ondulações provenientes de Sudeste foram identificados 3% como “Protegido” 

e com sensibilidade “Baixa”, 22% semi protegida e sensibilidade “Média” e 75% exposto 

com sensibilidade “Alta” (Figura 19). 

Figura 19. Porcentagem e extensão de exposição da costa frente à  

ondulação de Sudeste. 
  

 

 

As ondas incidentes em uma determinada região tem profunda relação com a 

morfologia do ambiente, principalmente sobre o ambiente praial de uma costa dominada por 

ondas. Dessa forma, ocorrem processos que determinam o regime de ondas de um ambiente 

quando eles passam de águas profundas para águas rasas.  

12% 

53% 

35% 

Exposição da costa à ondulação de 
Leste (E) 

Protegido - 37,11 Km

Semi Protegido - 167,3 Km

Exposto - 110,3 Km

3% 

22% 

75% 

Exposição da costa à ondulação de 
Sudeste (SE) 

Protegido - 9,5 Km

Semi Protegido - 70,4 Km

Exposto - 234,8 Km
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Segundo Komar (1976) a partir do momento em que a razão entre a profundidade local 

e seu comprimento for menor que 1/4, quatro processos atuam sobre as ondas: empinamento, 

refração, difração e fricção com o fundo.  

O empinamento ocorre devido à diminuição da velocidade de propagação da onda 

como consequência da diminuição da profundidade, fazendo com que a onda cresça sua altura 

e adquira energia. A refração é o processo no qual as ondas são redirecionadas de acordo com 

a batimetria. A difração é caracterizada pela redistribuição de energia lateral da onda ao 

passar por um obstáculo, em que as cristas das ondas caem e geram novas ondas, porém, com 

a trajetória desviada ou reorientada (KOMAR, 1976). Ainda, com a atenuação da onda por 

fricção com o fundo que é proporcional a velocidade orbital máxima da onda, é de se esperar 

que ondas maiores tenham tendência de sofrer mais esses efeitos do que ondas menores. 

Frente ao exposto fica claro que a exposição da costa diante das ondulações incidentes 

possui suas peculiaridades regionais, e que sua morfologia irá variar quanto mais exposta for a 

costa diante das ondas que incidem sobre ela.  

Diante da orientação da linha de costa do Estado de Santa Catarina no geral, a 

ondulação de Sudeste é a que propicia maior sensibilidade à costa (75%). Já a costa se mostra 

como semi protegida na sua maioria frente às ondulações de Leste com 53% da área. 

A área de estudo é evidenciada na parte Norte pela presença de uma costa bastante 

recortada, com baías, enseadas, ilhas e estuários dentre outras feições. Assim, frente aos 

processos de transformação das ondas Masselink & Hughes (2003) afirmam que 

regionalmente a configuração da linha de costa se mostra de grande importância, 

principalmente em costas rochosas, onde é observada uma redução no nível de energia das 

ondas na zona de sombra de promontórios, ilhas e enseadas. Diminuindo assim, a 

sensibilidade desses ambientes em particular. 

 

6.1.5 Feições do Pós Praia e Retaguarda  

As feições observadas no Pós Praia e Retaguarda apresentam 56% dos segmentos com 

sensibilidade “Muito Alta” (Figura 20). Esse resultado se da devido à fragilidade das feições 

encontradas na área mediante a sua estabilidade e função ecológica, onde são encontradas na 

sua maioria estuários, áreas urbanas sobre a planície costeira e áreas urbanas sobre dunas com 
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planície costeira a retaguarda. A sensibilidade das feições do Pós Praia com suas respectivas 

porcentagens e extensões territoriais podem ser observadas na Figura 21.   

Feições como Dunas com lagunas a retaguarda ou ainda os cordões litorâneos que 

formam barreiras naturais tem como função proteger o ambiente da invasão da água do mar e 

da intrusão salina nos lençóis freáticos. Da mesma forma a presença dos costões rochosos que 

frente a eventos extremos e variações nos níveis dos oceanos servem como uma barreira de 

proteção. Os pesos atribuídos a cada classe ou feição podem ser observados na Tabela 10. 

Nota-se que não foi identificada nenhuma feição com sensibilidade “Alta” com peso 2,5. 

A identificação das feições do Pós Praia e Retaguarda foi feita através do resultado da 

classificação supervisionada de uso e ocupação do solo sobre imagens Landsat 5-TM e para 

tanto utilizou se das composições de banda propostas por Labomar & Semace (2005). O 

resultado da classificação supervisionada de parte da área é mostrado no Mapa de Uso e 

Ocupação do solo (Mapa 1).  

Figura 20. Porcentagem e extensão das feições do Pós Praia. 

 

 Um exemplo das diferentes feições encontradas na área podem ser observadas na 

Figura 22.  
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Figura 21. Porcentagem e extensão da sensibilidade das feições do Pós  

Praia e Retaguarda. 

  
 

 

Figura 22. Feições encontradas no Pós Praia e Retaguarda. 

  
Fonte: Roberto Pavan 

 

6.1.6 Feição da Zona Intermareal 

O critério Feição da Zona Intermareal evidencia que 73% da área possui sensibilidade 

“Muito Alta”, demonstrando predomínio do ambiente sedimentar que compõe a extensa 
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Planície Costeira que se estende do Sul de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, a qual é 

composta na sua grande maioria por depósitos do Quaternário (Figura 23). A ocorrência de 

praias arenosas e sistemas de dunas bem desenvolvidos são evidências do predomínio de 

processos marinhos e eólicos na região (CARUSO JR, 1995).   

Na avaliação do substrato da Zona Intermareal é inevitável fazer relação com a 

morfologia da face da praia que é onde ocorrem as principais mudanças na morfologia de uma 

praia arenosa dentro da escala instantânea e de eventos, onde uma envolve a evolução do 

ambiente em um simples ciclo das forçantes controladoras da morfologia, e a outra envolve 

um evento específico de maior magnitude temporal, como o escarpamento de dunas frontais 

em resposta a um evento de tempestade (ressaca + maré meteorológica) (MASSELINK & 

HUGHES 1993). 

Figura 23. Porcentagem e extensão das feições da zona entre marés. 

 

 

 

6.1.7 Geologia 

No critério Geologia, Depósitos do Quaternário representam 74%, Granitos e Riolitos 

23% dos segmentos, e o restante são Gnaisses. Depósitos do Quaternário, Granitos e Riolitos 

foram classificados com sensibilidades “Alta” e “Baixa” respectivamente (Figura 24).  
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Para Caruso Jr (1995) a evolução da Planície Costeira se deu principalmente devido a 

influência das variações do nível do mar, onde no decorrer dos ciclos transgressivos e 

regressivos marinhos, sistemas deposicionais do tipo laguna-barreira se instalaram sobre os 

depósitos continentais, aumentando a margem continental para Leste. Portanto fica claro o 

predomínio de Depósitos de sedimentos do Quaternário limitados por afloramentos de 

Granitos e Riolitos remanescentes do embasamento (Figura 25). 

Figura 24. Porcentagem e extensão da costa do critério Geologia. 

 

Mudanças Geológicas ocorrem em resposta às tendências médias dos agentes 

condicionantes do ambiente (nível médio do mar/clima). Assim, mudanças no tipo e 

abundância de sedimentos ocorrem em escala Geológica e/ou Histórica, e desse modo costões 

rochosos são afetados pela herança geológica (Masselink & Hughes 1993). 
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Figura 25. Praia do Rosa Norte, Imbituba. Afloramento rochoso limitando 

 o ambiente sedimentar. 

 
Fonte: Cartas SAO (2006) 

 

6.1.8 Variação da Maré 

Para a Variação da Maré a porcentagem mais evidente foi a da sensibilidade “Baixa” 

de 70% (Figura 26), evidenciando que Santa Catarina possui uma costa classificada como de 

micro-maré (< 2m). 

Short (1982) concluiu que a variação da maré é um dos elementos condicionadores das 

diferenças morfodinâmicas encontradas entre a porção superior e inferior do perfil praial, em 

praias de macro e meso maré. Contudo, para praias de micro maré, Masselink & Short (1993) 

salientam a importância de se relacionar a variação de maré com a altura da arrebentação, 

para definir as contribuições parciais e relativas dos processos na região entre marés e da zona 

de surf em relação aos processos de deformação das ondas sobre o perfil da praia. Para tanto 

desenvolveu o parâmetro RTR, que é tido pela variação média da maré de sizígia, dividida 

pela altura significativa das ondas na arrebentação. 

Ainda, Masselink & Short (1993) definem que o parâmetro ômega, desenvolvido por 

(WRIGHT & SHORT, 1983), pode ser utilizado para descrever praias com RTR < 2. Para 

(CALLIARI et al. 2003), a morfologia de praias de micro maré, que é o caso das praias do 
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litoral de catarinense, é determinada principalmente por processos da zona de surf e da zona 

de espraiamento. 

Figura 26. Porcentagem e extensão da costa frente à variação da amplitude  

da maré. 

 

 

Portanto, uma elevação no nível médio dos oceanos afetaria diretamente o efeito das 

marés sobre as margens continentais, onde a maré assumiria o aumento no nível do mar e suas 

variações atingiriam áreas interiores em que normalmente não alcançaria. Um exemplo de 

risco a que uma área esta exposta frente a variação da amplitude da maré pode ser observada 

na Figura 27. 
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Figura 27. Balneário Estreito, Florianópolis (porção continental). Variação da maré  

sobre locais ocupados indevidamente. 

 

 

6.2 Caracterização da costa por porcentagem e extensão dos critérios da Análise 

de Risco Social ambiental 

 

6.2.1 Densidade Populacional  

A Densidade Populacional é um dos critérios que foi utilizado para análise do Risco 

Sócio Ambiental. Devido à importância das populações, e mediante ao fato de que quanto 

maior for o numero de habitantes estabelecidos no litoral, maior será o riso social (Figura 28). 

Contudo, a pressão sobre a zona costeira não deve ser vista apenas como função do 

número de habitantes, mas pela relação deste com a condição do meio tendo em vista o 

conflito entre a densidade urbana e os problemas ambientais (Lins de Barros, 2010). 
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Figura 28. Município de São José. Concentração populacional sobre a  

linha de costa.  

 
Fonte: Cartas SAO (2006) 

Esse critério mostrou que a maior parte da área estudada possui um a densidade entre 

1 e 500 habitantes por km² sendo representado com 64% do total da área, o que demonstra 

uma baixa ocupação e classifica essa faixa com “Baixo” risco. A classe de risco “Muito Alto” 

foi observada em apenas 3% da área com 9,6 Km de alta densidade (Figura 29). 

Figura 29. Porcentagem e extensão da costa pela Densidade Populacional.

 

 

 A baixa ocupação da região Sul é observada de modo geral para toda área de estudo. 

Os resultados mostraram uma diferença pronunciada da densidade populacional onde o alto 
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desenvolvimento industrial e turístico da região Norte e Central do litoral do Estado se deram 

próximos ao litoral transformando a região em centros urbanos praticamente interligados. Por 

outro lado a porção Sul que é mais conhecida pelo extrativismo e por ter um litoral mais 

exposto às intempéries teve um desenvolvimento mais retraído e possui menor densidade 

populacional. 

Para Muehe (2006) a principal causa da erosão costeira é a intervenção humana nos 

processos costeiros seguido da urbanização da orla. Dessa forma ao associar erosão e 

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. 

   

6.2.2 Índice de Desenvolvimento Humamo Municipal - DH-M 

O IDH-M é um critério que foi adicionado ao trabalho visando melhorar a análise de 

risco sócio ambiental. Para tanto foram analisados seus subíndices individualmente com o 

objetivo de identificar as condições da população frente aos riscos sócio ambientais.  

 Quanto aos valores do IDH-M para cada município observou se que nenhum 

município possui um Índice de Desenvolvimento Humano dentro da faixa considerada 

“Baixa” (entre 0 e 0,499). Já oito municípios possuem IDH-M “Médio” (entre 0,500 e 0,799), 

sendo eles: P. Lopes, Garopaba, Laguna, Jaguaruna, Içara, Balneário, Arroio do Silva, 

Balneário Gaivota e Passo de torres, representando 58% da área (Figura 30). Já os outros 

cinco municípios restantes: São José, Florianópolis, Palhoça, Imbituba e Araranguá estão 

classificados com IDH-M “Alto” (entre 0,800 e 1) e representam os 42% restantes.    
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Figura 30. Porcentagem e extensão da costa pelo IDH-Municipal. 

 

 

O IDH-M por ser de caráter municipal corresponde à área de abrangência dos limites políticos 

de cada município sobre a linha de costa. Frente os critérios em que o ambiente foi avaliado e em 

relação aos três subíndices analisados é possível fazer algumas considerações.  

De modo geral é possível evidenciar que a maioria dos municípios que pertencem à 

área de estudo possui os maiores valores na dimensão da educação, seguido da longevidade, e 

por fim com os menores valores para o subíndice que diz respeito à renda. Porém, existem 

algumas exceções onde o município de Florianópolis possui valor de longevidade menor que 

o valor atribuído à dimensão da renda. Ainda, o município de Paulo Lopes possui o maior 

valor na dimensão longevidade, seguido da educação e com menor valor a dimensão da renda. 

Os municípios analisados nesse trabalho representam a realidade apresentada pelo 

IDH do Estado de Santa Catarina para o ano de 2000, onde esse foi de 0,822 com seus 

respectivos subíndices IDH-E de 0,906, IDH-L 0,811 e IDH-R de 0,750, seguindo o padrão 

da maioria dos municípios estudados nesse trabalho. Possuindo o maior valor na dimensão da 

educação, seguido da dimensão de longevidade e por fim a dimensão da renda.   

A dimensão da educação (IDHM-E) tem como finalidade inserir os indivíduos na 

sociedade de forma ativa e ao mesmo tempo aberto a ideias diferentes que o fazem observar o 

mundo de uma forma em que todos participam com seus conhecimentos (ARAUJO et al, 

2010). Dessa forma um alto índice de educação faz menção à capacidade dos indivíduos em 

promover ações de prevenção frente à ocorrência de eventos extremos, ou ainda em tomar 

atitudes corretas em um momento de urgência.  
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IDH-Municipal 

0,800 - 1 / 130,9 Km

0,500 - 0,799 / 183,8 Km

0 - 0,499 / 0 Km



67 
 

Pensando dessa forma Klein et al, (2001) relataram três estratégias de adaptações 

básicas: Proteção, reduzindo o risco do evento por diminuir a probabilidade de ocorrência; 

Retração, reduzindo o risco do evento, limitando seus efeitos potenciais, e; Acomodação, 

aumentando as habilidades da sociedade em lidar com os efeitos do evento.  

O segundo subíndice, o IDHM-Longevidade sintetiza as condições de saúde e 

salubridade do local, analisando a taxa de mortalidade nas faixas etárias menores e 

considerando-a como fixa, para indicar o número médio de anos em que uma pessoa nascida 

naquele local deve viver Assim, quanto menor for a taxa de mortalidade de um município, 

maior será a esperança de vida ao nascer (PNUD, 2003).      

Portanto o IDHM-L alto indica que a população que habita esse local tem boas 

condições de saúde, e uma grande expectativa de vida. Por outro lado, um IDHM-L baixo, 

indica condições ruins de saúde, e consequentemente baixa de expectativa de vida. 

Já o IDHM-Renda representa a renda municipal per capita e traduz a capacidade 

financeira que o município tem em produzir novos esforços a favor do desenvolvimento local 

(PNUD, 2003). Ainda dentro do contexto de análise de risco sócio ambiental, a capacidade do 

município em lidar com situações que o ponham em risco utilizando-se de estratégias muitas 

vezes mais custosas, porém, mais eficientes diante de situações de urgência.      

Um município com IDHM-R alto tem condições de optar pelo uso de estratégias de 

proteção (mais custosas) como a construção de diques ou molhes “sea walls”, ou ainda 

através da alimentação praial com a adição de sedimentos no ambiente praial, ambas as 

opções com o objetivo de reduzir o potencial do efeito de um evento. Contudo, Menezes 

(2003) adverte que essas soluções podem levar a interrupção do transporte de sedimentos ao 

longo da costa, aumentando os problemas erosivos em algumas instâncias ou ainda criar 

outros. 

Para Klein et al (2001) as estratégias de proteção e acomodação são consideradas as 

melhores opções para esse tipo de problema, por serem as estratégias menos custosas, de 

maior facilidade e melhor aceitação de implementação pela população. Uma possível resposta 

para minimizar os efeitos dos riscos costeiros utilizada como estratégia de retração e 

acomodação é o zoneamento do ambiente visando impossibilitar ou dissuadir a ocupação 

dentro de limites específicos de distância da linha de costa, a fim de prevenir conflitos entre 

erosão costeira e ocupação humana para evitar fatalidades e destruição de bens materiais. 
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6.3 Aplicação do Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira 

 Na reanálise dos pesos tanto dos critérios como do Índice em si foi observado que o 

critério exposição à ondulação possuía um peso muito alto, o qual acabava por superestimar 

os resultados colocando a área de estudo quase que totalmente em uma condição de alta 

sensibilidade. Dessa forma o peso atribuído a esse critério que era de 0,3 passou a ser 0,2. 

Equilibrando melhor a equação e fornecendo resultados mais coerentes, evidenciando os 

locais mais sensíveis diante das características dos critérios utilizados.   

  Com relação aos resultados obtidos em relação à porcentagem e extensão da costa 

frente às ondulações incidentes é possível afirmar que a área de estudo se apresenta de certa 

forma bastante sensível. Com 36% da costa classificada com sensibilidade “Muito Alta” e 

34% com sensibilidade “Alta” diante da ondulação de Leste (Figura 31), e com 45% e 29% 

classificados frente à ondulação de Sudeste (Figura 32). As diferenças entre as duas classes 

para as duas ondulações são de 5% a mais para a classe “Alta” na ondulação de Sudeste, e 9%  

a mais para a classe “Muito Alta” na ondulação de Leste. 

 

Figura 31. Porcentagem e extensão da costa frente ao resultado do ISAC  

diante da ondulação de Leste. 

 

 As duas classes mais altas e que mais representaram a área analisada frente às duas 

ondulações, de modo geral, seguiram alguns padrões. Ao Norte da área ocorreram mais 

porções com sensibilidade “Alta” (Garopaba até São José), e ao mesmo tempo quando esses 

ocorreram nas praias de enseadas muitos se posicionaram na porção Sul. Por outro lado, as 
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maiores ocorrências de locais com sensibilidade “Muito Alta” foram no Sul da área (de Paulo 

Lopes a Passo de Torres), e quando em praias de enseadas predominante na porção Norte.   

Figura 32. Porcentagem e extensão da costa frente ao resultado do ISAC  

diante da ondulação de Sudeste. 

 

As três classes mais baixas possuíram as menores porcentagens e extensões de 

segmentos da costa, juntas representam 30% frente às ondulações de Leste, e 26% frente às 

ondulações de Sudeste.  

A área de estudo evidenciou possuir maior sensibilidade da costa em relação à 

ondulação de Sudeste. Sendo essa ondulação a mais frequente que atinge a costa o impacto 

gerado é crônico e muitas vezes poderá ser observada somente em longo prazo, quando pode 

ser tarde para tomada de decisão e ações preventivas.  

Ainda, a possível elevação do nível médio dos oceanos pode causar aumento no nível 

do lençol freático e como consequência diminuir a drenagem continental e o aporte de 

sedimentos à costa, provocando erosão. Para Lins de Barros (2010) um aumento nos níveis 

médios dos oceanos causaria o recuo da linha de costa baseado no clima de ondas e na 

geometria do perfil da praia, sem considerar as características geomorfológicas locais que 

influenciam a resistência a resiliência e a exposição das praias. 

Dessa forma, os resultados encontrados mostram que a adaptação do Smartline feita 

por Mussi (2010) para a Ilha de Florianópolis a partir da metodologia desenvolvida por 

Sharples (2006) na costa da Austrália mostrou-se eficiente. 
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Assim como a replicação dessa adaptação para o centro-sul do Estado de Santa 

Catarina mostrou-se consistente, evidenciando os locais mais sensíveis da área de estudo. A 

ponderação dos critérios é uma condição essencial na replicação dessa metodologia, sem a 

qual não seria possível aplica-la a outras áreas diante das diferenças encontradas nas 

diferentes regiões do Estado.  

 Para a aplicação do ISAC, alguns dados utilizados foram extraídos do banco de dados 

desenvolvido para a elaboração das Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo (Cartas 

SAO, 2006), os quais se mostraram de grande importância, dada a obtenção destes ter sido 

feita “in situ” e sua disponibilidade para uso. Contudo, apesar dessas características esses 

dados foram coletados em uma única campanha sobre um ponto médio da praia, o que traz 

uma informação pontual, não apresentando uma evolução espaço-temporal do ambiente. Um 

exemplo é o critério declividade da face da praia, que foi coletada uma vez sobre a face da 

praia aproximadamente no meio da zona de espraiamento da praia em uma dada época do 

ano. Não foram consideradas outras regiões da praia (pós-praia, praia média, etc.), ou ainda a 

sazonalidade que infere significativamente sobre as condições morfológicas de um sistema 

praial. 

 Os resultados alcançados através da aplicação do ISAC utilizando linhas segmentadas 

para a representação dos múltiplos atributos condizem com os resultados obtidos por Sharples 

et al., (2009) e com os de Mussi (2010), onde as feições costeiras acabaram por ser 

simplificadas, generalizando as informações. 

 Frente os cenários encontrados foi possível observar que as classes de sensibilidade 

“Alta” e “Muito Alta” mostraram um padrão contrario do encontrado por Mussi (2010) na 

aplicação do Índice sobre a Ilha de Florianópolis.  Para ondulação de Leste foi encontrada 

uma extensão 5% maior na classe “Alta”, e 9% menor na classe “Muito Alta”, enquanto 

Mussi (2010) encontrou no cenário de Sudeste a classe “Alta” com uma extensão 11% maior 

que de Leste, e na classe “Muito Alta” uma extensão de 13% menor que de Leste.   

 Porém se somadas as duas classes de maior sensibilidade (“Alta” e “Muito Alta”) 

observa-se que enquanto para a Ilha de Florianópolis elas representam 22% da extensão da 

área para o cenário de Leste e 20% para o cenário de Sudeste, nesse trabalho foram 

encontrados 70% e 74% da extensão dos segmentos, respectivamente. O que demonstra maior 

sensibilidade dessa porção da costa devido a sua exposição às ondas incidentes, 
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principalmente ondas de Sudeste. A diferença encontrada nesse trabalho para a classe “Muito 

Alta” comparada com os resultados de Mussi (2010) para a ondulação de Sudeste foi de 43% 

maior, refletindo a grande parte da costa do Estado orientada para Sudeste e evidenciando que 

a ondulação de Sudeste por ser mais energética que a de Leste torna essa área bastante 

sensível, assim como a sua maior frequência de incidência faz com que o impacto seja 

constante, evidenciando consequências imediatas e tendências de longo prazo.  

 A escala utilizada (1:50.000), mostrou-se adequada para o nível indicativo do trabalho, 

de acordo com as etapas propostas por Sharples et al., (2009). Contudo, os critérios utilizados 

foram obtidos em diferentes escalas, o que acaba por inserir erros espaciais na análise. 

Portanto a coleta dos dados deve ser feita na escala mais próxima possível da que vai ser 

utilizada na confecção das cartas temáticas, objetivando diminuir esses erros. Ainda, por 

se estar trabalhando em ambiente SIG, a linha de costa se torna um repositório de informações 

sobre características e processos que não precisam necessariamente coincidir com a posição 

exata da linha de costa, tendo em vista que diferentes escolas obtêm dados de diferentes 

formas, como por exemplo, a linha de costa pode ser considerada a linha de preamar, ou a 

linha de baixa mar (SHARPLES et al., 2009).    

 De acordo com Mussi (2010), a inserção de pesos possibilita a alteração dos mesmos 

de acordo com as características locais, onde a ponderação dos pesos associados a cada 

critério produz resultados mais condizentes e satisfatórios. Essa condição foi fundamental na 

aplicação do ISAC para a região central e sul do Estado e para sua aplicação a outras áreas, em 

que diferentes feições foram identificadas e necessitaram ser analisadas para posteriormente 

serem ponderadas de acordo com suas características.   

Uma relação com a realidade pode ser feita comparando os resultados do Índice com 

registros fotográficos, como os que seguem abaixo (Figuras 33 a 37) que evidenciam 

problemas de erosão e inundação sobre ruas e avenidas de alguns municípios da área 

estudada. 
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Figura 33. Praia da Ferrugem, Garopaba. Data:07/06/2010  

 
 

 

Figura 34. Praia Arroio do Silva. Data: 03/05/2008  
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Figura 35. Praia da Pinheira. Data: 29/05/2011  

 
 

 

 

 

Figura 36. Praia do Rincão. Data: 28/05/2010  
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Figura 37. Praia do Rincão. Data: 28/05/2010  

 
 

 

 

 

6.4 Avaliação do Risco Sócio Ambiental 

  

 A análise do Risco Social Ambiental partiu dos resultados do ISAC e para tanto foram 

adicionados dois critérios descritos anteriormente (densidade populacional e IDH-M). A área 

foi classificada em quatro níveis de sensibilidade, “Baixo”, “Moderada”, “Alta” e “Muito 

Alta”.    

Ao comparar o Risco Social dos dois cenários de ondulação percebe se que a classe 

que predomina é a “Alta” e essa é 8% menor no cenário Leste que em relação ao cenário de 

Sudeste. Já a classe “Média” é 5% maior no cenário de Sudeste (Figuras 38 e 39). Ambos os 

cenários obtiveram apenas 1% da área com Risco classificado como “Muito Alto”. 
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Figura 38.  Porcentagem e extensão da costa frente à análise do Risco  

Social Ambiental. 

 

  Observando os resultados do ISAC fica claro que a classe “Alta” predominou nos dois 

cenários, com 60% e 68% da extensão da área diante das ondulações de Leste e Sudeste 

respectivamente, o que demonstra grande sensibilidade do ambiente. Contudo, os dois 

critérios analisados no Risco Social Ambiental possuem pesos iguais e ambos se classificam 

como pouco sensíveis, onde a densidade populacional foi classificada como baixa na maioria 

da área com 77% nas duas menores classes, e o IDH-M ocupou somente as duas classes 

menores, com 42% na classe de risco “Baixo” e 58% na classe de risco “Médio”.   

 

Figura 39. Porcentagem e extensão da costa frente à análise do Risco  

Social Ambiental. 
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 Avaliar o Risco Social Ambiental remete a urbanização das áreas costeiras as quais 

tem o risco de inundação aumentado em função da impermeabilização do solo, que pode 

afetar gravemente os recursos de água doce. Da mesma forma que a elevação do nível médio 

dos oceanos pode causar diminuição do aporte sedimentar, as obras costeiras construídas pelo 

homem também podem privar o aporte de sedimentos afetando as feições de proteção natural 

e causando erosão costeira. Sem contar as alterações causadas diretamente ao ambiente pela 

ocupação irregular sobre áreas de proteção natural da costa (campo de dunas) ou sobre áreas 

úmidas. 

A análise do Risco Sócio Ambiental, que se utiliza os dados populacionais por setor 

censitário, somada com o critério IDH-M deixou a avaliação mais ajustada e levantou 

algumas questões quanto a sensibilidade dos municípios analisados.  

 Segundo a classificação do PNUD (2010) para os valores de IDH-M, dos treze 

municípios analisados oito deles são considerados com desenvolvimento humano médio, e os 

outros cinco com desenvolvimento humano alto.  Analisando os subíndices que compõem o 

IDH-M, é possível notar que doze dos treze municípios em questão, tem a dimensão da 

educação com o maior valor, seguido da dimensão da longevidade em segundo lugar, e da 

dimensão da renda por ultimo.   

 A dimensão da educação, ou o próprio conhecimento, aumenta as possibilidades das 

pessoas e tem importante valor instrumental na expansão de outras liberdades, onde ter 

educação significa ter capacidade para atingir seus objetivos, assim como quem tem mais 

educação está mais consciente de como evitar riscos para a saúde ou à sua própria 

sobrevivência e viver uma vida mais longa e confortável (HDR, 2010). Assim, esses doze 

municípios possuem essas características intrínsecas, e as pessoas que ali vivem tendem a ter 

salários maiores e empregos melhores, melhorando a qualidade de suas vidas. Da mesma 

forma, essas pessoas teriam mais condições de tomar atitudes para evitar passar por situações 

de risco diante de adversidades atmosféricas ou ainda as consequências locais das mudanças 

climáticas globais, assim como em uma situação dessas teriam maior capacidade de lidar com 

as mesmas.  

 Por um lado muitos pais sem educação valorizam a escolarização porque acreditam 

que a educação permitirá que seus filhos ultrapassem as indignidades que suas famílias 

enfrentam. Por outro lado o IDH-E considera a taxa de frequência bruta como um dos itens 
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deste subíndice, e ele não é muito representativo na medida em que muitas crianças estão 

frequentando a escola, mas não estão aprendendo devido a qualidade do ensino. Esse é um 

problema que atinge principalmente os países em desenvolvimento, onde as crianças 

aprendem muito menos que crianças com a mesma idade em escolas de países desenvolvidos 

(HDR, 2010). Todavia, crianças de famílias com melhores condições financeiras tendem a 

estar mais bem nutridas, mais saudáveis e ter um melhor acesso a materiais do que crianças 

mais pobres. Por isso à medida que a expansão escolar abrange alunos mais desfavorecidos, a 

média dos resultados nos testes tende a baixar mesmo que não ocorra mudança na qualidade 

da educação (HDR, 2010). 

  Na dimensão da longevidade, que foi o segundo maior subíndice na composição do 

IDH-M para onze municípios, o Relatório de Desenvolvimento Humano (2010) afirma que 

melhorando a saúde, aumenta-se a expectativa de vida. Assim, graças aos grandes avanços 

tecnológicos e a disseminação dessas inovações tecnológicas na medicina, as taxas de 

mortalidade vem diminuindo e a esperança de vida ao nascer vem aumentando. Isso indica 

que a presença dessas pessoas nesse ambiente será por um longo tempo, sendo necessário se 

avaliar e monitorar as condições ambientais locais e tomar decisões relacionadas a eventos 

extremos e a elevação do nível médio do mar, evitando problemas futuros.    

Já a dimensão da renda, que se mostrou como o subíndice de menor valor em 12 

municípios, é um ponto importante em que se observa que as riquezas não são distribuídas 

igualmente em todas as classes sociais, portanto não representam bem esse quesito. No 

entanto, o dinheiro é um importante meio de expansão da escolha, em particular, no que diz 

respeito às escolhas das pessoas pobres (HDR, 2010). Ainda, a renda é uma característica 

importante por permitir um maior acesso das pessoas a serviços de saúde e educação, assim 

como tomada de decisões custosas frente a riscos eminentes, como por exemplo a utilização 

de sistemas de previsão climática, ou ainda, diante de um desastre fornecer a condição de 

remediar os impactos. 

Ainda, quando comparada a dimensão da renda com a da educação, é possível notar uma 

importante diferença entre ambas, onde não existem grandes avanços tecnológicos que 

expliquem os padrões da educação, que é basicamente transmissão de conhecimento. Porém, 

de acordo com o HDR (2010), com a transformação da agricultura para produção industrial e 

de serviços, elevam o retorno dos investimentos na educação e consequentemente 

impulsionam a procura da mesma. 
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Assim como a utilização do mapeamento de sensibilidade da área junto da densidade 

populacional serviu como indicador para a avaliação de áreas de risco para a população 

urbana costeira (MUSSI, 2010), a adição do critério IDH-M serviu como mais um indicador 

para a avaliação do risco sócio ambiental fazendo com que a análise ficasse mais apurada. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A avaliação dos critérios e seus intervalos de classe, desenvolvidos por Sharples et al. 

(2006) e adaptada por Mussi (2011), demonstrou que os mesmos encontravam-se condizentes e 

adequados para a sua aplicação no litoral centro-sul do Estado de Santa Catarina, sendo que 

somente o peso do critério exposição da costa na equação do cálculo do ISAC necessitou ser 

reajustado de 0,3 para 0,2, pois o referido critério superestimava a sensibilidade costeira para 

a região. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) mostrou-se como um 

critério potencial para o mapeamento do risco populacional na determinação do índice de 

sensibilidade ambiental para a zona costeira centro-sul catarinense à elevação do nível médio 

dos oceanos. 

Em relação à análise e padronização da distribuição dos pesos para cada critério, 

conclui-se ser necessário para cada área de estudo a reavaliação e readequação da distribuição 

das classes de cada critério em função das características ambientais particulares de cada 

região em estudo. Sendo que neste trabalho os critérios de variação média da amplitude de 

maré, altura de onda e feições presentes no pós-praia necessitaram ser readequadas. Ainda, o 

peso do critério exposição da costa frente às ondulações incidentes foi modificado de 0,3 para 

0,2. 

Em relação à análise de risco, conclui-se que apesar de seus critérios (densidade 

populacional e IDH-M) terem sido principalmente classificados dentro das classes de 

sensibilidade mais baixas, quando correlacionados com os resultados do ISAC acabaram por 

evidenciar a realidade do ambiente, apresentando sensibilidade bastante alta. Evidenciando 

assim o alto risco das populações que habitam essas áreas frente à sensibilidade do ambiente. 

O ISAC classificou a sensibilidade ambiental costeira para o litoral centro-sul do 

Estado de Santa Catarina como alta a muito alta para pelo menos 70% de toda a extensão da 

área de estudo. O Risco Sócio Ambiental classificou pelo menos 60% da área de estudo com 

risco alto, demonstrando que este trecho do Estado deve ter atenção especial em relação a sua 

proteção a eventos climáticos extremos. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

 

O ISAC e a Análise de Risco mostraram se eficientes na classificação das regiões 

Central e Sul do Estado analisadas, contudo o índice pode ser melhorado através da adição de 

mais critérios. Assim como campanhas de campo para confirmação dos resultados obtidos nas 

análises computacionais, como por exemplo, o resultado da classificação do uso do solo, que 

muitas vezes só pode ser realizado buscando a informação no local. 

A citada realidade leva a necessidade de aprofundamento de estudos para tomada de 

medidas preventivas eficientes aos problemas futuros. Onde o monitoramento das áreas de 

maior importância possam verificar mudanças decorrentes de eventos de alta energia 

associados à elevação do nível médio dos mares.   

Recomenda se ainda dirigir estudos mais aprofundados para as áreas indicadas com 

maior sensibilidade e/ou maior risco para tomada de medidas preventivas eficientes diante de 

problemas futuros.   

A utilização do Índice mostrou se eficiente quando trabalhada em escala 1:50.000, 

contudo os dados foram obtidos em diferentes escalas. Outra recomendação para melhoria da 

definição dos mapas é buscar fontes de dados com escalas mais parecidas, com o intuito de 

diminuir os erros espaciais. 
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APÊNDICES 

 

 Neste item serão apresentadas as cartas temáticas geradas a partir dos dados utilizados na 

execução do trabalho e os resultados obtidos a partir da aplicação do Índice de Sensibilidade Costeira 

Ambiental – ISAC e da Análise do Risco Sócio Ambiental sobre as áreas Central e Sul do litoral de 

Santa Catarina . Todas as cartas estão na escala 1:50.000 e resolução cartográfica A3.     
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Mapa 1. Classificação Supervisionada do Uso e cobertura do Solo 
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Mapa 2. Exemplo de parte da área com todos os critérios utilizados na forma de linhas 
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Mapa 3. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Florianópolis/São José. 
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Mapa 4. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta São José/Palhoça. 
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Mapa 5. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Palhoça. 
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Mapa 6. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Palhoça/Paulo Lopes. 
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Mapa 7. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Paulo Lopes/Garopaba. 
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Mapa 8. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Garopaba/Imbituba. 
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Mapa 9. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Imbituba. 
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Mapa 10. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Imbituba/Laguna. 

 



102 
 

Mapa 11. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Laguna Norte. 
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Mapa 12. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Laguna Sul. 
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Mapa 13. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Jaguaruna Norte. 
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Mapa 14. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Jaguaruna Centro. 
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Mapa 15. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Jaguaruna Sul. 
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Mapa 16. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Içara/Araranguá. 
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Mapa 17. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Araranguá/Balneário Arroio do Silva. 
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Mapa 18. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Balneário Arroio do Silva/Balneário Gaivota. 
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Mapa 19. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Balneário Gaivota. 
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Mapa 20. Carta temática da sensibilidade ambiental costeira às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Passo de Torres. 
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Mapa 21. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Florianópolis. 
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Mapa 22. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta São José. 
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Mapa 23. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Palhoça. 
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Mapa 24. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Palhoça/Paulo Lopes. 
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Mapa 25. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Paulo Lopes/Garopaba. 
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Mapa 26. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Garopaba/Imbituba. 
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Mapa 27. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Imbituba. 

 



119 
 

Mapa 28. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Imbituba/Laguna. 
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Mapa 29. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Laguna Norte. 
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Mapa 30. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Laguna Sul. 
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Mapa 31. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Laguna/Jaguaruna. 
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Mapa 32. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Jaguaruna. 
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Mapa 33. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Jaguaruna/Içara. 
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Mapa 34. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Içara. 
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Mapa 35. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Araranguá/Balneário Arroio do Silva. 
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Mapa 36. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Balneário Arroio do Silva/Balneário Gaivota. 
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Mapa 37. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Balneário Gaivota. 

 



129 
 

Mapa 38. Carta temática do risco sócio ambiental referente às ondulações de Leste e Sudeste. Carta Passo de Torres. 

 


