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Apresentação

O Atlas de Vulnerabilidade à Erosão Costeira e Mudanças Climáticas de Pernambuco, que representa um importante
instrumento de apoio à gestão ambiental, foi elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco, através do
Departamento de Oceanograﬁa, com interveniência da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade e apoio do
Fundo Clima.
A produção deste trabalho contribui para a compreensão da vulnerabilidade ambiental da faixa litorânea
pernambucana, complexa e dinâmica, e que abriga um cenário de grandes transformações resultantes dos processos de
ocupação e aumento da densidade demográﬁca, considerada a maior do País. A região foi deﬁnida pelo Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) como prioritária em nível mundial, para receber ações adaptativas e de
mitigação em relação às mudanças climáticas.

Os resultados do Atlas frente ao cenário atual de mudanças climáticas consistem numa ferramenta para a articulação
de políticas públicas e para a efetiva gestão integrada da zona costeira, de modo a viabilizar, de forma coordenada, a
implementação de medidas locais de mitigação e de adaptação, com foco no princípio da precaução e do interesse público.
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Erosão costeira e mudanças climáticas
O ambiente costeiro é composto por distintos ecossistemas, como costões rochosos, praias, ilhas barreiras, dunas,
lagunas, estuários, deltas, mangues, marismas e recifes de coral. Todos esses ambientes situados até a cota de 10 metros
acima do nível do mar formam um dos sistemas mais ameaçados pelos potenciais impactos das mudanças climáticas (ﬁg. 1).
Dentre os impactos, está o aumento do nível do mar, que, segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) , poderá variar entre 0,26 e 0,55 m em um cenário otimista, e entre 0,45 e 0,82 m no cenário mais pessimista, de acordo
com as projeções globais (IPCC, 2013).
Fatores como a diminuição do aporte sedimentar, o aumento relativo do nível médio do mar (ARNMM) e da intensidade
e frequência de eventos extremos (tempestades, ciclones e outros) e alterações no clima de ondas, decorrentes das
mudanças climáticas, estão intimamente relacionados com processos de erosão nos ambientes costeiros (Wong et al., 2014).
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Figura 1: Relações entre as variações no clima, seus efeitos e riscos. Algumas adaptações antrópicas realizadas nos ambientes podem modiﬁcar
o grau de exposição e de vulnerabilidade (Modiﬁcado de Wong et al., 2014).
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Barra de Catuama | Goiana

Conceito de Vulnerabilidade

As mudanças climáticas, independentemente se são oriundas de causas naturais ou antrópicas, podem provocar
efeitos em longo prazo sobre os ecossistemas, com consequências diretas sobre as comunidades humanas. Até mesmo
pequenas diferenças entre ambientes costeiros resultam em níveis distintos de vulnerabilidade e, consequentemente,
requerem diferentes ações de manejo (Cutter et al., 2003).
Existem diversas metodologias para estimar a vulnerabilidade da zona costeira e uma das diﬁculdades encontradas
pela comunidade cientíﬁca é a deﬁnição de uma linguagem padrão para tratar diferentes abordagens (Lundgren & Jonsson,
2012).
O conceito de VULNERABILIDADE aplicado neste trabalho REFERE-SE À CAPACIDADE DO AMBIENTE EM LIDAR COM
DETERMINADAS MUDANÇAS. Dessa forma, a vulnerabilidade depende da EXPOSIÇÃO ao PERIGO, da SENSIBILIDADE e da
capacidade de ADAPTAÇÃO do sistema (IPCC, 2007).
Teoricamente, a vulnerabilidade pode ser dividida em natural e socioeconômica. A primeira é dependente de
características físicas e biológicas do ambiente, enquanto a segunda é determinada por densidade populacional, recursos
econômicos, relações de poder, aspectos culturais, entre outros (Cutter et al., 2003; Boruﬀ et al., 2005).
A determinação da vulnerabilidade é um importante componente do planejamento costeiro, uma vez que ela pode
aperfeiçoar a tomada de decisão, orientar planejamentos e gestão em áreas suscetíveis a algum perigo como, por exemplo,
erosão costeira, inundações e outras alterações decorrentes das mudanças climáticas (Castillo et al., 2012).
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Importância do Estudo

O litoral pernambucano é composto pela orla marítima de 13 municípios: São José Coroa da Grande, Barreiros, Tamandaré,
Sirinhaém, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda, Paulista, Ilha de Itamaracá, Igarassu e Goiana. O
ambiente praial é naturalmente complexo, dinâmico e sensível e, além disso, tem suportado uma forte pressão urbana, sendo a área de
maior densidade demográﬁca do estado, concentrando 56% da população urbana de Pernambuco (IBGE, 2010). É também nessa área que
se encontram as principais atividades econômicas, industriais, de recreação e turismo, e, consequentemente, os problemas delas
decorrentes.
A intensa urbanização em direção à linha de costa vem causando alterações no litoral de Pernambuco, sobretudo seu deslocamento
sobre o ambiente praial. O principal efeito observado é o desequilíbrio no ambiente praial, com aumento nas taxas de erosão ao longo da
costa. Tal situação de erosão foi comprovada em um estudo concluído em 2009 na Região Metropolitana do Recife chamado
Monitoramento Ambiental Integrado (MAI) (FINEP/UFPE, 2009).
A partir dos resultados do MAI, mostrou-se necessária a realização de um estudo de vulnerabilidade ao longo de toda a zona costeira
de Pernambuco, a ﬁm de se ter conhecimento da situação atual de vulnerabilidade costeira. Essas informações, por sua vez, são de
extrema relevância na implementação de medidas adaptativas para evitar ou minimizar os impactos das mudanças climáticas na zona
costeira, de modo que possam orientar o planejamento urbano a gerar novos condicionantes ambientais para estas áreas e apoiar as
decisões políticas e a gestão ambiental costeira.
Neste cenário, frente às mudanças climáticas, foi desenvolvido o presente estudo, que teve como principal objetivo identiﬁcar e
mapear as áreas vulneráveis à erosão costeira no litoral do estado de Pernambuco, de forma correlacionada com a situação atual da
hidrodinâmica, das alterações no clima de ondas e do nível médio do mar.
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Metodologia de Determinação da Vulnerabilidade

As metodologias para avaliar a vulnerabilidade são, usualmente, especíﬁcas para as condições ambientais e para os
dados disponíveis em uma determinada região. Nesse sentido, surge a necessidade de adaptar ou criar metodologias que se
ajustem ao ambiente de interesse.
Em geral, as metodologias disponíveis deﬁnem a vulnerabilidade de forma qualitativa e/ou quantitativa (Compendium
of Coastal Resources, 2008). A vantagem da abordagem qualitativa é a maior facilidade de obtenção de dados, enquanto a
abordagem quantitativa tende a ser mais precisa.
Para subsidiar a metodologia do presente estudo, em maio de 2013 foi realizado em Pernambuco o I Simpósio Nacional
sobre Vulnerabilidade Costeira (SiNVuC), uma conferência cientíﬁca na área de vulnerabilidade, suscetibilidade e risco,
envolvendo universidades brasileiras e internacionais, gestores, membros da iniciativa privada e sociedade. Foram
realizadas apresentações sobre os distintos aspectos e metodologias de análise de vulnerabilidade e debatidas em mesasredondas: 1. Vulnerabilidade e Mudanças Climáticas; 2. Abordagens Metodológicas para o Mapeamento da Vulnerabilidade; 3.
Abordagens Metodológicas para o Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco. O evento contou com a participação de
pesquisadores do norte ao sul do Brasil, além de pesquisadores do Reino Unido, México e Espanha. Metodologias contendo
técnicas de geotecnologia, modelagem numérica, levantamento de geoindicadores em campo, através de sensoriamento
remoto e índices de vulnerabilidade são alguns exemplos do que foi apresentado durante o evento.
Dentre as metodologias apresentadas no SINVUC, optou-se por utilizar uma adaptação do Índice de Vulnerabilidade
Costeira (Coastal Vulnerability Index - CVI) desenvolvido por Gornitz (1991) para avaliar o risco costeiro nos Estados Unidos,
resultando em uma metodologia semiquantitativa. Ao CVI foram integrados parâmetros geológicos, dinâmicos,
morfológicos e sociais (Gornitz, 1991; Cooper & McLaughlin, 1998; Bush et al., 1999; Sharples, 2006; Rudorﬀ & Bonetti, 2010;
Sousa et al., 2012).
A metodologia aplicada consiste em avaliar os processos dinâmicos costeiros, a estabilidade das características da
praia, a presença de evidências de erosão atual e alguns fatores sociais envolvidos, para, posteriormente, classiﬁcá-los
hierarquicamente em relação à resistência e a capacidade de adaptação da praia. Na tabela 1 são mostrados os dez
indicadores que fazem parte da avaliação de vulnerabilidade à erosão costeira. Os detalhes da metodologia podem ser
encontrados no “Anexo 1 – Metodologia”, referente ao Índice de Vulnerabilidade Costeira.
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Tabela 1: Classes do Índice de Vulnerabilidade Costeira (IVC) utilizadas no litoral de Pernambuco. As cores verde, amarelo e vermelho representam nos
gráﬁcos e mapas deste trabalho a intensidade da vulnerabilidade à erosão e mudanças climáticas (adaptado de Gornitz et al., 1991).

Intensidade de Vulnerabilidade
INDICADOR
Baixa
Moderada
Exposição relativa às ondas
Abrigado
Semiabrigado
Nível do mar
<0,5 m
0,5 - 0,9 m
Altura das ondas incidentes
<0,5 m
0,5 - 1,25 m
Distância da urbanização à linha de costa
> 30 m
15 - 30 m
Densidade populacional
Baixa
Média
Tipo de urbanização
Quiosques
Casas
Tipo de substrato
Consolidado
Conservação das dunas
Duna vegetada
Duna não vegetada
Variação da linha de costa
Acresção ou estável
Erosão média
Indicadores iguais de erosão
Baixo
Moderado

Alta
Exposto
> 0,9 m
> 1,25 m
< 15 m
Alta
Prédios
Inconsolidado
Inconsolidado
Erosão alta
Alto

Os 187 km de linha de costa que compõem o estado de Pernambuco foram divididos em 174 segmentos. Em cada um foram
determinados os indicadores de vulnerabilidade, por meio de coletas em campo, análise de imagens de satélite, dados do censo
demográﬁco e modelagem das ondas (Anexo 1). A integração dos resultados foi feita por meio de álgebra de mapas, utilizando
distintos pesos para cada indicador e suas respectivas classes.
Para determinar a vulnerabilidade do litoral às mudanças climáticas foi utilizada a mesma metodologia usada para a
vulnerabilidade à erosão. Para isso, foram avaliados nove cenários com variadas alturas signiﬁcativas de ondas (Hs) e diferentes
aumentos relativos do nível médio do mar (ARNMM), considerando sempre os cenários de preamar, que representam a situação
mais crítica.
Para facilitar a interpretação dos resultados, neste relatório foi utilizada a subdivisão da zona costeira estabelecida pela
política estadual de gerenciamento costeiro, que foi instituída pela lei n.o 14.258/2010 e proposta pela Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco – em três setores/grupos: Norte, Núcleo Metropolitano e Sul (ﬁg. 2).
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Figura 2: Localização da área de estudo e dos 174 pontos de coleta.
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Graus de Vulnerabilidade à Erosão
A vulnerabilidade é uma forma de representar o quão suscetível o ambiente é aos impactos de um determinado
fenômeno, no caso à erosão costeira, e requer estudos em menor escala para que as particularidades de cada local possam ser
levadas em consideração.
A determinação de um ambiente com BAIXA VULNERABILIDADE signiﬁca que, no universo estudado, este é o local
menos propenso a sofrer erosão. São áreas onde a retração de linha de costa não é historicamente signiﬁcativa. Possuem
maior resistência aos impactos e poucas pessoas seriam afetadas caso a praia fosse erodida, o que implica em baixa perda
monetária.
Um ambiente com MODERADA VULNERABILIDADE signiﬁca que este necessita de maior cautela por parte dos gestores
públicos, pois a possibilidade de ocorrer erosão e os impactos neste ambiente são maiores. Este é o grau de vulnerabilidade de
áreas que têm os primeiros metros do pós-praia em bom estado de conservação, onde há urbanização (de baixa densidade)
formada principalmente por casas.
Um ambiente com ALTA VULNERABILIDADE signiﬁca que é este o local de maior susceptibilidade à erosão com impactos
severos na linha de costa. Nestas regiões, a resistência natural da praia é baixa, pode haver registros prévios de erosão e,
principalmente, intensa urbanização próximo da praia, o que acarretaria alta perda monetária para a população e para o
município.

Vulnerabilidade Atual à Erosão
A situação atual da vulnerabilidade em Pernambuco é: baixa em 38% da região costeira, localizada principalmente no
setor sul, moderada em 49% e alta em 13%, localizada principalmente no núcleo metropolitano. Os últimos 13% representam 22
km de litoral em estado de alta vulnerabilidade que se deve principalmente aos fatores sociais, uma vez que a região tem alta
densidade demográﬁca distribuída em grandes edifícios, além da presença de estruturas rígidas artiﬁciais de proteção contra
o processo erosivo.
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Vulnerabilidade Atual à Erosão: Setor Norte
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No setor Norte, 36% (o equivalente a 19 km) apresenta baixa vulnerabilidade, principalmente em praias cuja orientação lhe
fornecem um certo abrigo frente à incidência direta das ondas (praias semiabrigadas), como a porção norte de Goiana, a
desembocadura do Rio Itapissuma e do Canal de Santa Cruz e também o Pontal de Maria Farinha, que atualmente se encontra em
acresção. Outros 50% (26 km) têm vulnerabilidade moderada, como a porção sul de Goiana, que é uma região que atualmente
está em erosão, assim como partes da Ilha de Itamaracá e o norte de Paulista, que tem alta inﬂuência antrópica. Os demais 14% (7
km) são de alta vulnerabilidade e estão localizados ao sul da Ilha de Itamaracá, próximo ao Forte Orange, região pouco
urbanizada, entretanto com alta taxa de erosão e exposta às ondas incidentes; outro ponto é o sul de Paulista com um processo
intenso de erosão, alta urbanização e muitas interferências antrópicas na linha de costa (ﬁg. 3, 6 e 9a).

a

b
Figura 3: a - Praia de Catuama, Goiana, Setor Norte. Exemplo de baixa vulnerabilidade.
b - Praia ao sul da Ilha de Itamaracá, próximo ao Forte Orange, Vulnerabilidade alta.
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Vulnerabilidade Atual à Erosão: Núcleo Metropolitano

Praia de Boa Viagem | Recife

No Núcleo Metropolitano, apenas 7% (2 km) do litoral tem baixa vulnerabilidade à erosão, localizando-se em um
pequeno trecho (ao norte) da Praia de Boa Viagem, em Recife, e na parte sul de Olinda. Esta última é uma estreita barreira
entre o mar e o Rio Beberibe (correspondente à praia de Del Chifre), sendo uma região desabitada e em ótimo estado de
conservação. Cerca de 50% (14 km) tem vulnerabilidade moderada, com linha de costa estável e dunas em bom estado de
conservação; entretanto, como em todo o setor, a densidade demográﬁca é alta. A maior extensão do núcleo metropolitano,
43% (12 km), tem alta vulnerabilidade, uma consequência da alteração morfológica da praia, com construções próximas da
linha de costa, e da estabilização da mesma com obras de proteção costeira (ﬁg. 4, 6 e 9a).
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Figura 4: Praia de Boa Viagem, Recife, Núcleo Metropolitano. Exemplo de alta vulnerabilidade.
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Vulnerabilidade Atual à Erosão: Setor Sul

Pontal do Cupe | Ipojuca

O setor Sul apresenta o maior percentual do litoral com baixa vulnerabilidade 48% (44 km), distribuída ao longo de todo o
setor: são áreas que têm pouca urbanização, nas quais a linha de costa é estável e bem conservada. Aproximadamente 48% (44
km) tem vulnerabilidade moderada, localizando-se próximo a pequenos núcleos urbanos. Muitas dessas praias têm as dunas
bem conservadas, porém com alta taxa de retrogradação. Apenas 4% (4 km) apresenta alta vulnerabilidade, em um trecho ao
norte de Ipojuca, em uma praia de baixa densidade demográﬁca. No entanto, as construções existentes, compostas
principalmente por hotéis, estão muito próximas da linha de costa, que atualmente apresenta indícios de erosão (ﬁg. 5, 6 e 9a).
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Figura 5: Praia de Muro Alto, Ipojuca, Setor Sul. Exemplo de moderada vulnerabilidade.

19

Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas
A vulnerabilidade encontrada frente aos cenários de mudanças climáticas é ilustrada nas ﬁguras 6, 7 e 8. Cada ﬁgura mostra
uma projeção da altura das ondas combinada com três projeções de aumento de nível do mar.
Os primeiros três cenários apresentam a vulnerabilidade para o aumento da altura signiﬁcativa das ondas (Hs) de 0,15 m,
com tempo de ocorrência estimado para 10 anos, associados às projeções de aumento relativo do nível médio do mar (ARNMM)
de 0,25; 0,50; e 1,00 m.
Com estas projeções, o litoral de Pernambuco passaria a ter praias com vulnerabilidade um pouco mais altas que a atual.
Uma comparação entre a situação atual e a projeção de Hs=1,65 m e ARNMM=0,25 m para o litoral pernambucano indica
que: a vulnerabilidade baixa diminuiria de 36% para 34%, a moderada de 49% para 48% e a alta passaria de 13% para 16%. Apesar de a
mudança não ser grande, isso signiﬁca que aproximadamente 3,5 km de costa deixariam de ter baixa vulnerabilidade e passariam
a ser uma área com possibilidade de ser erodida e gerar impactos ao ambiente e à comunidade que frequenta a praia (ﬁg. 6 e 9bd).
Outros três cenários foram avaliados com a previsão de aumento da altura das ondas de 0,30 m, que é o estimado para
ocorrer em 20 anos. Juntamente com aumentos de 0,25; 0,50; e 1,00 m no nível relativo do mar.
Com esta variação na altura das ondas, a situação da vulnerabilidade evidencia uma grande mudança.
Uma comparação entre a situação atual e a projeção de Hs = 1,8 m e ARNMM = 0,50 para todo o litoral indica que: o
percentual de praias com vulnerabilidade baixa diminuiria de 38% para 16%, a moderada passaria de 49% para 59%, e a alta de 13%
para 25% (ﬁg. 7 e 9e-g).
Os últimos três cenários avaliados tiveram um incremento da altura das ondas de 0,75 m, que é o esperado para ocorrer em
30 anos. Juntamente com aumentos de 0,25; 0,50; e 1,00 m no nível do mar.
Com essa projeção, praticamente todo o litoral de Pernambuco estaria em estado de alerta em relação ao provável
aumento signiﬁcativo dos impactos ambientais relativos à erosão costeira.
Uma comparação entre a situação atual e a projeção de Hs = 2,25 m e ARNMM = 1,00 m, cenário mais pessimista, indica que
as praias com vulnerabilidade baixa diminuiriam de 38% para 9%, as classiﬁcadas como moderada passaria de 49% para 57% e as de
alta vulnerabilidade de 13% para 34%.
Esse é o cenário mais preocupante, uma vez que apenas 15 km da zona costeira não estariam em situação de alerta, sendo
estes localizados no costão rochoso de Cabo de Santo Agostinho e na desembocadura de alguns rios; estes últimos, locais
bastante dinâmicos que requerem estudos detalhados para predizer o comportamento mais coerente frente às variações
climáticas (ﬁg. 8 e 9h-j).
No anexo IV são ilustradas a carta de vulnerabilidade de cada município.
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Figura 6: Vulnerabilidade à erosão costeira ao longo do litoral de Pernambuco. A 1ª linha (mais à esquerda) mostra a
vulnerabilidade atual, com Hs = 1,5 m ARNMM = 0 m. A 2ª linha mostra a projeção com Hs = 1,65 m e ARNMM = 0,25 m. A 3ª linha
mostra a projeção com Hs = 1,65 m e ARNMM = 0,50 m. A 4ª linha mostra a projeção com Hs = 1,65 m e ARNMM = 1,00 m. As
cores verde, amarelo e vermelho representam, respectivamente, vulnerabilidade baixa, moderada e alta.
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Figura 7: Vulnerabilidade à erosão costeira ao longo do litoral de Pernambuco. A 1ª linha (mais à esquerda) mostra a
vulnerabilidade atual, com Hs = 1,5 m ARNMM = 0 m. A 2ª linha mostra a projeção com Hs = 1,80 m e ARNMM = 0,25 m. A
3ª linha mostra a projeção com Hs = 1,80 m e ARNMM=0,50 m. A 4ª linha mostra a projeção com Hs = 1,80 m e ARNMM
= 1,00 m. As cores verde, amarelo e vermelho representam, respectivamente, vulnerabilidade baixa, moderada e alta.

Figura 8: Vulnerabilidade à erosão costeira ao longo do litoral de Pernambuco. A 1ª linha (mais à esquerda) mostra a
vulnerabilidade atual, com Hs = 1,5 m ARNMM = 0 m. A 2ª linha mostra a projeção com Hs = 2,25 m e ARNMM=0,25 m. A 3ª linha
mostra a projeção com Hs=2,25 m e ARNMM=0,50 m. A 4ª linha mostra a projeção com Hs = 2,25 m e ARNMM = 1,00 m. As cores
verde, amarelo e vermelho representam, respectivamente, vulnerabilidade baixa, moderada e alta.
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Figura 9: Distribuição percentual de intensidades de vulnerabilidade à erosão e às mudanças climáticas para todo o
litoral de Pernambuco (PE) e para cada um dos três setores (Norte (N), Metropolitano (M), e Sul (S)). a) Cenário atual Hs
= 1,50 m e ARNMM = 0,00 m. Vulnerabilidade nos cenários de mudanças climáticas: b) Hs = 1,65 m ARNMM = 0,25 m; c) Hs
= 1,65 m ARNMM = 0,50 m; d) Hs = 1,65 m ARNMM = 1,00 m; e) Hs = 1,80 m ARNMM = 0,25 m; f) Hs = 1,80 m ARNMM = 0,50
m; g) Hs = 1,80 m ARNMM = 1,00 m; h) Hs = 2,25 m ARNMM = 0,25 m; i) Hs = 2,25 m ARNMM = 0,50 m; j) Hs = 2,25 m ARNMM
= 1,00 m. As cores verde, amarelo e vermelho representam, respectivamente, vulnerabilidade baixa, moderada e alta.

Praia do Porto | Barreiros

25

Praia de Campas | Tamandaré

26

Estratégias e Medidas Adaptativas às Mudanças Climáticas

Os cenários apresentados sobre a vulnerabilidade e a identiﬁcação das áreas críticas são um importante passo
para direcionar os esforços de medidas de adaptação, deﬁnir objetivos e selecionar as ações que os gestores costeiros
terão que implementar. A abordagem estratégica dos diferentes cenários exige a construção de uma predisposição
adaptativa que é de extrema importância para o aumento da capacidade institucional e legal na hora da tomada de
decisão.
As estratégias de adaptação consistiram em estabelecer metas e identiﬁcar e priorizar ações ﬂexíveis, de modo a
permitir que mudanças possam ser realizadas ao longo do tempo mediante aperfeiçoamento na avaliação da
vulnerabilidade, dos impactos e das consequências observadas nas mudanças climáticas, tabela 2. (NOAA, 2010;
NCCARF, 2013; UKCIP, 2007).
Para a implantação das medidas adaptativas será fundamental a construção de um Plano de Ação, contemplando a
vulnerabilidade à erosão, a gestão dos riscos costeiros com base em estudos e priorização das intervenções,
quantiﬁcação de investimento, monitoramento e avaliação. Com base no plano, deverão ser elaborados projetos de
intervenção e requaliﬁcação abrangendo as zonas de risco, de modo a garantir a segurança da população e a proteção
do patrimônio construído e/ou natural, com vista à redução do grau de vulnerabilidade, eliminação e redução ou
controle do risco frente à erosão costeira e das intervenções de manutenção e reabilitação de obras de proteção
costeira, bem como projetos de requaliﬁcação de áreas urbanas degradadas e de áreas naturais degradadas.
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Tabela 2: Lista das medidas adaptativas organizadas dentro de categorias (adaptado de NOAA, 2010).

FENÔMENO CLIMÁTICO: ELEVAÇÃO DO NÍVEL MÉDIO DO MAR
AUMENTO DA INTENSIDADE E FREQUÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS
IMPACTOS POTENCIAIS
Inundações / ressacas / enchentes
· Destruição / danos nas propriedades e infraestrutura costeiras;
· Doenças / lesões / perdas de vida.
Mudanças nos padrões de salinidade
· Perda / degradação / alteração / migração de ecossistemas costeiros e
da proteção e serviços que eles proporcionam.

Erosão costeira e progradação
· Perda / degradação / alteração / migração de ecossistemas costeiros
e da proteção e serviços que eles proporcionam;
· Perdas na economia local e atividades turísticas;
· Migração da população / abandono de propriedades;
· Perda / alteração do ambiente praial.
Ventos e ondas fortes / erosão costeira
· Destruição / danos nas propriedades e infraestrutura costeiras;
· Perda / alteração do ambiente praial;
· Perdas na economia local e atividades turísticas;
· Migração da população / abandono de propriedades.

Intrusão salina em estuários e aquíferos
· Queda na qualidade e disponibilidade da água doce.
Poluição difusa / introdução de substâncias tóxicas
· Doenças / lesões / perdas de vidas.

MEDIDAS ADAPTATIVAS
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Avaliação / identiﬁcação dos impactos e monitoramento
· Pesquisa e coleta de dados;
· Monitoramento (da evolução dos sistemas costeiros);
· Avaliação de cenários de atuação em determinados trechos costeiros
(abandono/recuo versus proteção), suportados por análises de
custo/benefício;
· Modelagem e mapeamento.
Crescimento e desenvolvimento da gestão
· Zoneamento;
· Restrições para novas ocupações do território;
· Conservação ambiental;
· Projetos de comunidades compactas.
Gerenciamento costeiro
· Realinhamento da Linha de Costa;
· Regulação / readequação / remoção de estruturas de proteção
costeira;
· Faixas de proteção destinadas a absorver o recuo / erosão costeira;
· Avaliação de medidas de abandono e recuo versus proteção;
· Realimentação das praias;
· Preservação da linha de costa;
· Conservação de ambientes naturais;
·
Gerenciamento / monitoramento ambiente praial e da linha de costa.

Redução de perdas
· Aquisição / demolição / realocação de equipamentos, estruturas e
imóveis;
· Determinação de áreas não ediﬁcantes;
· Regras rígidas de construção e ocupação em áreas vulneráveis;
· Readequação e proteção de infraestrutura / equipamentos /
construções;
· Obras para proteção da costa.
Conscientização e assistência
· Comunicação e educação;
· Levantamento dos imóveis;
· Assistência técnica e ﬁnanceira.
Gerenciamento de ecossistemas marinhos e costeiros
· Zonas de proteção ecológica;
· Espaços abertos de preservação e conservação;
· Proteção / restauração / valorização / manutenção de ecossistemas.
Gerenciamento / proteção dos recursos hídricos
· Gerenciamento das águas pluviais;
· Adoção do conceito de infraestrutura verde;
· Gerenciamento do fornecimento de água.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Realimentação das praias
· Ano 2013 – Recuperação da orla marítima e recomposição da praia arenosa no trecho (5,5 km) do município de Jaboatão dos Guararapes – PE, além
das medidas corretivas necessárias às obras já implantadas na orla;
· Ano 2014 – Recuperação emergencial de um trecho (200 m) de praia arenosa do município da Ilha de Itamaracá – PE, pontal sul da ilha, Praia em
frente ao Centro de Mamíferos Aquáticos – CMA / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
Gerenciamento costeiro
· Lei Estadual 14.258 / 2010 – Institui a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC). Determina área não ediﬁcante para ocupação da zona
costeira;
· Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla. Implementação de ações estratégicas para o ordenamento do uso e ocupação do solo,
constantes nos Planos de Gestão da Orla Marítima, de maneira a assegurar os acessos públicos às praias, proteger os recursos naturais e garantir a
implantação de atividades produtivas, de turismo e de lazer de forma sustentável.
· Decreto Estadual 42.010 / 2015 – Institui a linha de costa da zona costeira de Pernambuco, que deﬁniu a área “non aediﬁncandi” estabelecida na PEGC
e seu monitoramento se constitui em importante indicador da vulnerabilidade costeira.
Conscientização e assistência
·

·

2014 – Soluções européias para o gerenciamento costeiro: realinhamento da linha costa e serviços ecossistêmicos, combinando a gestão dos riscos
de erosão / inundação e a criação de habitats. Palestrante: Profa. Dra. Luciana S. Esteves (Faculty of Science & Technology – Bournemouth University,
UK);
2015 – Linha de costa como ferramenta de apoio à gestão costeira, frente às mudanças climáticas. Capacitação dos gestores públicos na área do
o
planejamento urbano e ambiental, para utilização da linha de costa da zona costeira de Pernambuco instituída pelo Decreto n. 42.010/2015.
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Considerações Finais

A metodologia utilizada neste projeto se mostrou prática e adequada ao tipo de litoral de Pernambuco,
proporcionando dados de vulnerabilidade à erosão costeira e às mudanças climáticas para os 187 km de praias,
contemplando elementos dinâmicos, morfológicos e sociais. Por ser uma metodologia de fácil aplicação, pode ser
reproduzida em outros estados, uma vez que o acesso às informações é simples, com a exceção de alguns indicadores, como
a variação de linha de costa, a tendência da altura das ondas, bem como seu comportamento médio e o nível de mar, que
requerem uma série de dados históricos.
A classiﬁcação mostrada permite identiﬁcar o grau de vulnerabilidade dos segmentos e evidencia as praias
relativamente mais ameaçadas, que deveriam ser priorizadas por políticas de prevenção de catástrofes e por planos de
adaptações às mudanças do clima.
Os resultados encontrados nesta pesquisa mostram que a Região Metropolitana de Recife concentra as maiores
vulnerabilidades e que nos outros trechos do litoral pernambucano a vulnerabilidade atual média é menor. A diferença entre
os setores se deve principalmente à inﬂuência dos fatores sociais na determinação da vulnerabilidade, uma vez que os demais
indicadores variam em intervalos menores que os sociais.
Apesar das particularidades de cada praia, neste relatório é apresentada uma avaliação superﬁcial em relação aos
setores Norte, Núcleo Metropolitano e Sul. Dessa forma, a situação atual de vulnerabilidade à erosão pode ser considerada
preocupante para toda a Região Metropolitana, uma vez que ela apresenta uma alta densidade populacional, com
urbanização predominantemente verticalizada, diﬁcultando o planejamento para o deslocamento da população que vive nos
primeiros metros da orla marítima. Para este setor, o mais indicado seria concentrar os esforços na conservação da praia
remanescente, além de análises detalhadas para implantar obras de proteção costeira quando necessário, sobretudo leves,
de engenharia não rígida, priorizando a regeneração das praias arenosas, de modo a restabelecer o equilíbrio do perﬁl de
praia.
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Com relação aos setores Norte e Sul, a vulnerabilidade atual vai de baixa a moderada, porém nos cenários de mudanças
climáticas a situação passa a ser de moderada a alta. Assim sendo, nestas regiões onde a ocupação ainda é de baixa densidade
demográﬁca, deveria ser elaborado um planejamento garantindo uma faixa de segurança de não ediﬁcação maior do que os 33 m
determinados pela Lei n°. 14.258/2010, que institui a Politica Estadual de Gerenciamento Costeiro.
O planejamento urbano para essas áreas deveria levar em consideração a vulnerabilidade que a região pode vir a ter em
decorrência das mudanças climáticas e, dessa forma, adotar medidas de precaução com o aumento da área non aediﬁcandi na
orla marítima, de modo a manter o equilíbrio do ambiente praial e evitar problemas de erosão e de gestão no futuro.
Os dados de vulnerabilidade às mudanças climáticas poderão também subsidiar o planejamento urbano e ambiental do
litoral frente à progressão da erosão costeira, com possíveis prejuízos para o patrimônio público e privado que deverão
demandar a implantação de obras de engenharia para proteger o patrimônio. A realização dessas obras pode ser bem planejada,
com análises técnicas e avaliação de alternativas de proteção costeira mais adequadas, a ﬁm de aplicar a solução que cause
menos impactos à praia, bem como, já incluir em seus parâmetros os efeitos das mudanças climáticas.
Um fator que deve ser considerado é o potencial turístico e econômico do litoral pernambucano que gera emprego e renda
para a população local. Portanto, o planejamento urbano e de obras deve contemplar a preservação da beleza natural das praias
e a recuperação desses espaços públicos para o lazer e o turismo, o que irá fomentar as atividades econômicas.
Em resumo, os resultados da vulnerabilidade ambiental, seja à erosão marinha ou às mudanças climáticas, consistem em
importante instrumento para a articulação de políticas e para a efetiva implementação da gestão integrada da zona costeira, de
modo a promover a conservação do ambiente praial, bem público de uso comum do povo pernambucano.
Com relação ao futuro e diante do contexto de mudança climática global, no qual são esperadas, entre outras,
modiﬁcações no regime das ondas e da taxa de elevação do nível do mar, devemos aprofundar a vulnerabilidade exposta neste
trabalho e as medidas de adaptação, incluindo na variável das alterações climáticas a estimativa local de crescimento
populacional e seus respectivos impactos, no horizonte temporal de 2050.
Finalmente, a sensibilização da população e das instituições envolvidas com a temática merece destaque pela sua
importância na prevenção de riscos e na necessidade de implementação das medidas de adaptação. A eﬁciência e a precisão de
uma boa adaptação estão fundamentadas no engajamento de uma comunidade bem informada, com boa vontade e habilidade
para se adaptar.
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Anexo I
Metodologia Referente ao Índice de Vulnerabilidade Costeira
A metodologia aplicada neste estudo foi uma adaptação do Índice de Vulnerabilidade Costeira (Coastal Vulnerability
Index - CVI) desenvolvido por Gornitz (1991). Nesta adaptação foram integrados parâmetros dinâmicos, sociais, morfológicos
e de evidência de erosão, baseados em outras metodologias relevantes (Cooper & McLaughlin, 1998; Bush et al., 1999; Klein &
Nicholls, 1999; Sharples, 2006; Rudorﬀ & Bonetti, 2010; Sousa et al., 2012), para que ﬁnalmente pudesse ser realizada a
classiﬁcação hierárquica da linha de costa em três níveis de vulnerabilidade em relação à resistência e à capacidade de
adaptação da praia.
A1.1 - Categorias e Indicadores
Para calcular os índices de vulnerabilidade foram avaliados dez indicadores agrupados em quatro categorias, que serão
descritos na sequência.
Os dados que compõe os indicadores foram obtidos através de:
1.
Coleta de dados em campo, com documentação em formulários eletrônicos, registro fotográﬁco e de vídeos;
2.
Linha de costa de 2014, delimitada em campo com uso de um GNSS;
3.
Dados sobre a população na plataforma SIDRA do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - IBGE;
4.
Dados de onda analisados a partir de uma série de um ano, disponíveis para a boia do programa PNBoia
(Programa Nacional de Boias), localizado em águas profundas nas proximidades da costa de Pernambuco;
5.
Imagens adquiridas pelo satélite GeoEye IKONOS em 2014, com resolução espacial máxima de 1 m;
6.
Uma composição de 42 imagens RGB adquiridas pelo satélite IKONOS em 2005, com resolução espacial de 1 m.
Todas as imagens foram georreferenciadas com coordenadas UTM e datum SIRGAS 2000 zona 25S. As imagens
foram disponibilizadas pela Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM.
A seguir, há uma descrição das categorias e dos indicadores que foram utilizados no cálculo do Índice de Vulnerabilidade
Costeira, juntamente com a forma de obtenção (fonte) dos dados e os intervalos das classes que representam o grau de
vulnerabilidade:
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1. Processos dinâmicos
Esta categoria representa os indicadores dinâmicos, com relação à energia incidente na costa.
1.1
Exposição relativa à onda (α): O grau de exposição refere-se à orientação da linha de costa em relação à
direção de incidência das ondas na mesma. Esse dado foi medido em graus de 0° a 359,9° no sentido horário em relação ao
norte (Bush et al., 1999; Sharples, 2006). A direção das ondas ao longo da costa de Pernambuco é predominantemente de
lés-sueste (ESE) com 91%, e, em menores proporções, ondas de leste (E) com 7%, e com 2% de sudeste (SE) (Oliveira, 2013)
trocar por Regueiro et al.
Fonte: A orientação de cada segmento foi medida através da ferramenta COGO Attributes do Software ArcGIS®, com
base na linha de costa de 2014. Os resultados foram agrupados em três classes considerando o grau de exposição em relação
ao ESE.
Classes: Abrigado, entre 247,5° e 337,5°. Semiabrigado, entre 0° e 67,5°; 157,5° e 247,5°; 337,5° e 359,9°. Exposto, entre
67,5° e 157,5°.
1.2
Nível do mar: Este parâmetro está relacionado com os riscos de erosão e sobrelavagem das dunas, o que
pode causar inundação. Um dos efeitos das mudanças climáticas é a variação do nível do mar, que, mesmo pequena, pode
gerar graves impactos, como a alteração da direção e da intensidade de correntes, na altura signiﬁcativa de ondas e no runup, resultando em mudanças no transporte de sedimentos e na área de inundação (Gornitz, 1991; Sharples, 2006; Mazzer et
al., 2008). Este parâmetro foi incluído no cálculo de vulnerabilidade para possibilitar a comparação entre a vulnerabilidade
atual e as mudanças climáticas.
Fonte: O nível do mar atual é considerado zero no limite superior da maré de 2,70 m, o que está baseado nos dados
disponibilizados pela Diretoria de Navegação e Hidrograﬁa. A classiﬁcação de vulnerabilidade foi deﬁnida com base nas
mudanças de nível do mar previstas para a região nos próximos anos devido às mudanças climáticas, considerando que toda
a plataforma continental de Pernambuco está sujeita ao mesmo regime de maré e de aumentos relativos do nível médio do
mar (ARNMM).
Classes: Baixo, quando menor que 0,5 m; moderado, entre 0,5 a 0,9 m; e alto, quando superior a 0,9 m.
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1.3
Altura signiﬁcativa de onda (Hs): A altura signiﬁcativa das ondas, juntamente com a amplitude de maré,
determina a morfologia da praia, o que, por sua vez, inﬂuencia o comportamento das correntes na costa e no transporte
de sedimentos, podendo resultar na remoção de sedimentos e erosão da praia (Gornitz, 1991; Vellinga & Klein, 1993). A
batimetria da plataforma rasa de Pernambuco é complexa devido à presença de linhas de recifes de arenito ao longo de
toda a costa. Para determinar a vulnerabilidade é necessário considerar cenários mais energéticos, ou seja, aqueles com
maior capacidade de mobilizar e transportar sedimentos. Muitas praias apresentam uma superfície do mar sem ondas
durante a maré baixa devido à proteção dos recifes de arenito. Assim, a Hs foi estimada próximo da costa durante a maré
alta em período de sizígia (amplitude de 2,7 m).
Fonte: Os valores de Hs próximo à costa foram calculados pelo Laboratório de Oceanograﬁa Geológica do
Departamento de Oceanograﬁa da UFPE, através do modelo de propagação de ondas WAPO (Wave Propagation on the
Coast) combinado com o módulo OLUCA-UNAM (Silva et al., 2005). Os parâmetros das ondas utilizados para a modelagem
de um cenário próximo ao atual são oriundos de uma série de dados de um ano disponíveis para a boia do programa
PNBoia (Programa Nacional de Boias), localizado nas proximidades da costa de Pernambuco, e da análise dos extremos
de maré disponibilizados pela Diretoria de Hidrograﬁa e Navegação da Marinha do Brasil para o porto do Recife. Os 174
segmentos estão localizados na linha de costa. Para deﬁnir a Hs, os segmentos foram reposicionados cerca de 10 metros
em direção ao mar, a ﬁm de medir a Hs em uma área inundada durante a maré alta. Mais detalhes sobre o clima de ondas e
a modelagem através do WAPO serão apresentados nos Anexo 2 e 3.
Classes: Menor que 0,75 m; entre 0,75 e 1,25 m; e maior que 1,25 m.
2. Fatores sociais
Esta categoria representa a inﬂuência que as comunidades costeiras exercem na vulnerabilidade.
2.1
Distância Linha de costa – Urbanização: A distância entre a linha de costa e a primeira linha de ediﬁcação
representa a facilidade com que estas construções são afetadas quando ondas de tempestades atingem a costa e
também em casos de aumento do nível do mar. Essa é uma medida importante, uma vez que praias amplas e bem
desenvolvidas geralmente são mais estáveis, enquanto praias que tiveram a morfologia alterada por construções sobre
o perﬁl têm o espaço reduzido para dissipação da energia. Assim, as construções que foram feitas sobre o perﬁl e em
cima das dunas estão mais vulneráveis a danos (Mazzer et al., 2008).
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Fonte: Para cada segmento, a distância foi medida através da ferramenta Proximity Near do software ArcGIS® entre a
linha de costa de 2014 e a primeira linha de urbanização vetorizada sobre o basemap disponibilizado pelo mesmo software. Os
resultados foram agrupados em três classes considerando o intervalo médio para a área de estudo.
Classes: maior que 30 m; entre 15 e 30 m; e menor que 15 m.
2.2 Densidade populacional: A densidade populacional representa o número de pessoas que poderiam sofrer os
impactos da erosão costeira, tanto pela perda do patrimônio, que pode ser daniﬁcado ou destruído, quanto pela perda de uma
área de valor cultural e econômico. Quanto maior o número de pessoas sujeitas às consequências da erosão, maior a
vulnerabilidade da praia (Vellinga & Klein, 1993; Sharples, 2006; Li et al., 2014).
Fonte: Esse indicador foi calculado com base nos dados de população por bairros disponibilizados pelo IBGE em relação
à extensão de litoral dos mesmos. Assim, foi deﬁnido quantos habitantes residem próximos à praia do bairro ou do munícipio,
resultando em um dado de habitantes por metro de praia (hab/m).
Classes: Baixa densidade populacional, quando há menos que 5 hab/m; moderada, entre 5 e 10 hab/m; e alta, quando há
mais que 10 hab/m.
2.3 Tipo de urbanização: O tipo de urbanização faz referência às principais construções existentes na orla de cada
praia. Este é um indicador da pressão que está sendo exercida sobre o solo, que pode sofrer compactação, impermeabilização
e rebaixamento do terreno. Além dos efeitos citados, o tipo de construção também indica os possíveis prejuízos econômicos
caso a praia seja erodida e cause danos ao patrimônio (Bush et al., 1999).
Fonte: O tipo de urbanização foi observado em campo para cada um dos segmentos.
Classes: nenhum ou quiosques e barracos de pesca; casas; e prédios.
3. Fatores morfológicos
Esta categoria representa a estabilidade geológica da praia, baseada na resistência à perda de sedimento.
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3.1
Tipo de substrato: O tipo de substrato da praia deﬁne a facilidade com que a mesma pode ser erodida. A
deﬁnição da estabilidade pode considerar o tamanho dos grãos de praias arenosas, a composição química dos mesmos ou
também a resistência de um costão rochoso ou de uma falésia, por exemplo (Gornitz, 1991; Sharples, 2006; Mazzer et al.,
2008). Entretanto, para se obter tais informações, é necessário realizar estudos detalhados do substrato, o que não foi
possível realizar neste projeto. Portanto, foram considerados dois grandes grupos de estabilidade facilmente deﬁnidos:
consolidado e inconsolidado.
Fonte: O tipo de substrato foi observado em campo para cada um dos segmentos.
Classes: Consolidado e inconsolidado.
3.2 Conservação das dunas: As dunas são feições geomorfológicas naturais encontradas depois do pós-praia que
possuem uma importante função de defesa do continente. Quanto mais altas e densamente vegetadas, mais proteção
contra ondas, tempestades, marés equinociais e inundações estas podem oferecer (Bush et al., 1999; Sharples, 2006). Outro
tipo de ambiente frequentemente encontrado no litoral de Pernambuco é a restinga, que também exerce a função de defesa
do continente.
Fonte: O estado de conservação das dunas e restingas foi observado em campo para cada um dos segmentos.
Classes: Ambiente conservado e bem vegetado, conservado sem vegetação e ambiente natural suprimido.
4. Evidências de erosão
Esta categoria representa os parâmetros que demostram o estado atual de erosão da praia, através de observação e
dados históricos.
4.1
Variação da linha de costa: As taxas de progradação ou retrogradação da linha de costa são intimamente
relacionadas com os processos energéticos de ondas e marés e também são inﬂuenciadas pelo grau de exposição da praia e
pela proximidade com fontes de sedimento (Gornitz, 1991; Bush et al., 1999; Mazzer et al., 2008).
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Fonte: A variação da linha de costa foi medida através da ferramenta Proximity Near do software ArcGIS®, entre a linha
de costa de 2014 delimitada em campo e a linha de costa de 2005 vetorizada sobre imagens de satélite. A unidade
utilizada para classiﬁcação de vulnerabilidade foi a taxa de retrogradação ao longo de 9 anos.
Classes: Acresção (praias sem variação no período ou em acresção); com erosão média (retração entre 0 e 10 m); e
erosão alta (retração superior a 10 m).
4.2 Indicadores visuais de erosão: Evidências de erosão na praia conﬁrmam a vulnerabilidade atual da mesma
frente a processos erosivos, como, por exemplo, construções próximas da linha de água, árvores caídas ou com raízes
expostas e dunas escarpadas. Assim como a presença de obras de proteção costeira, como muros de contenção que
estabilizam a linha de costa ou quebra-mares e espigões que alteram a incidência de ondas e a circulação das correntes, são
evidências de que a linha de costa encontra-se em desequilíbrio dinâmico, o que mostra que a praia está ou já esteve sob
processo de erosão, o mesmo vale para obras leves como engorda de praia e dunas artiﬁciais (Bush et al., 1999).
Fonte: Os indicadores de erosão foram observados em campo para cada um dos segmentos.
Classes: Baixo, moderado e alto.
A1.2 - Organização dos dados
Os resultados dos dez indicadores foram organizados em tabelas, inicialmente de acordo com as classes deﬁnidas e
posteriormente de acordo com o grau de vulnerabilidade que cada um representa nos segmentos de linha de costa. A partir
destes dados foram criados arquivos do tipo shape, como está mostrado na tabela A1-1.
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Tabela A1-1: Nome de identiﬁcação dos arquivos que foram utilizados para calcular a vulnerabilidade ﬁnal.

Categoria

Identiﬁcador

Indicador

Identiﬁcador

Classe

Identiﬁcador

HS_EXP

Abrigado
Semi-abrigado
Exposto

1
2
3

N_MAR

<0,5m
0,5 - 0,9m
<0,9m

1
2
3

HS_ALT

<0,75m
0,75 - 1,25m
>1,25m

1
2
3

DIS_LC

>30m
15 - 30m
<15m

1
2
3

POP_M

<5 hab/m
5 - 10 hab/m
>10 hab/m

1
2
3

Tipo de urbanização

T_URB

Nenhum
Casas
Prédios

1
2
3

Tipo de substrato

T_SUB

Consolidado
Inconsolidado

1
3

C_DUN

Vegetada
Não vegetada
Suprimida

1
2
3

Variação da linha de
costa (negativa)

V_LC

< 5m
5 - 15 m
> 15 m

1
2
3

Indicadores visuais de
erosão

I_ERO

Baixo
Moderado
Alto

1
2
3

Exposição relativa às
ondas (α)

Processos
dinâmicos

DINA

Nível do mar

Altura de onda (Hs)

Distância da urbanização
à linda de costa

Fatores
sociais

Fatores
morfológicos

SOCI

No. de habitantes por
metro de praia

MORF
Conservação das dunas

Evidências de
erosão

EERO
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A1.3 - Ponderação dos indicadores
O peso atribuído a cada indicador e categoria foi baseado na opinião de dez especialistas em erosão costeira e
vulnerabilidade. Este método foi escolhido com o intuito de se obter um julgamento mais conﬁável do que seria somente com
a opinião dos autores deste documento. Os especialistas responderam um questionário sobre a importância de cada
parâmetro analisado. Das respostas recebidas foi calculada a média dos valores dentro do intervalo de conﬁança de 95% em
relação à mediana, através da ferramenta Graphical Summary do software Minitab Statistical® ¹.
Depois de estabelecer os pesos de cada parâmetro de acordo com a opinião dos especialistas, foi aplicado um processo
de análise hierárquica (Analytic Hierarchy Process – AHP) desenvolvida por Saaty (1987), através da ferramenta Weight do
software IDRISI Selva® ². Neste método, as variáveis são comparadas de forma pareada por meio de uma matriz quadrática
recíproca (Tab. A1-2). Através da comparação é estabelecida a importância relativa de cada um dos parâmetros.
Tabela A1-2: Matriz de comparação do método AHP

Fatores Morfológicos

Processos Dinâmicos

Evidências de Erosão

Fatores Morfológicos

1

Processos Dinâmicos

1.084967

1

Evidências de Erosão

0.80000

0.737349

1

Fatores Sociais

1.082353

0.997590

1.352941

Fatores Sociais

1

1 - Minitab 17 Statistical Sofware (2010). Stote College, PA: Minitab, Inc.
2 - Eastmon, J.R. (2012). IDRISI Selva (Worcester, MA: Clark University).
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A1.4 - Cálculo do índice de vulnerabilidade costeira
O índice de vulnerabilidade costeira (IVC) integrou os dez indicadores avaliados através de um somatório simples de cada
categoria multiplicada pelos seus respectivos pesos, sendo que cada categoria é o resultado da somatória dos seus indicadores
multiplicados pelos seus respectivos pesos. Este cálculo foi feito com a ferramenta Field Calculator do software ArcGIS® ³, sendo a
resultante desta ferramenta um arquivo do tipo shape com a vulnerabilidade ﬁnal na forma de uma mapa. A expressão abaixo
demonstra o cálculo do índice:
DINA=N_MAR*p_(N_MAR)+HS_EXP*p_(HS_EXP)+HS_ALT*p_(HS_ALT)

( 1)

SOCI=DIS_LC*p_(DIS_LC)+POP_M*p_(POP_M)+T_URB*p_(T_URB)

(2)

MORF=T_SUB*p_(T_SUB)+C_DUN*P_(T_DUM)

(3)

EERO=V_LC*p_(V_LC)+I_ERO*p_(I_ERO)

(4)

IVC=DINA*p_DINA+SOCI*p_SOCI+MORF*p_MORF+EERO*p_EERO-IVC

(5)

Equação (1) : Cálculo da categoria "fatores dinâmicos - DINA", onde N_MAR é o nível do mar, HS_EXP é a exposição relativa às
ondas, HS_ALT é a altura signiﬁcativa das ondas e pn é o peso de cada indicador, respectivamente.
Equação (2) : Cálculo da categoria "fatores sociais - SOCI", onde DIS_LC é a distância entre a linha de costa e a urbanização,
POP_M é a população por metro de praia, T_URB é o tipo de urbanização e pn é o peso de cada indicador, respectivamente.
Equação (3) : Cálculo da categoria "processos morfológicos - MORF", onde T_SUB é o tipo de substrato, C_DUN é a conservação
das dunas e pn é o peso de cada indicador, respectivamente.
Equação (4) : Cálculo da categoria "evidências de erosão - EERO", onde V_LC é a variação da linha de costa (negativa), I_ERO são
os indicadores visuais de erosão e pn é o peso de cada indicador, respectivamente.
Equação (5) : Calculo ﬁnal do Índice de Vulnerabilidade Costeira – IVC, onde DINA são os processos d

3 - ESRI 2011. ArcGis desktop: Redlands CA: Enviromental Systens Research Institute.
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A1.5 - Mudança climática
A vulnerabilidade do litoral a mudanças climáticas foi determinada utilizando a mesma metodologia usada para a
vulnerabilidade à erosão, descrita anteriormente. Para isso, foram avaliados nove cenários de projeções variando a altura
signiﬁcativa das ondas (Hs) e o aumento relativo do nível médio do mar (ARNMM), considerando sempre os cenários de
preamar, que representam a situação mais crítica.
O cenário considerado como representativo das condições atuais de incidência de ondas junto à costa de Pernambuco,
a partir do qual foram gerados os demais cenários, apresenta Hs =1,5 m, baixa-mar = -0,1 m, preamar = 2,7 m, período de pico
(Tp) = 8 s e direção de incidência (dir) de SE. A projeção de mudança climática para Hs foi baseada em uma tendência de
aumento de altura de onda de 15 mm/ano (Anexo 2) projetada para 10, 20 e 50 anos. Já as projeções para o ARNM seguiram
valores de 0,25 m , 0,5 m e 1 m, que são próximos aos observados nas projeções do IPCC (2013).
Nas simulações realizadas, o período (Tp = 8 s) e a direção (dir = SE) foram mantidos constantes; já os valores de Hs e
amplitude de maré foram modiﬁcados para cada simulação, sendo que a variação da maré representa no modelo o ARNMM.
No total, foram realizadas nove projeções, combinando os três valores de Hs com os três valores de ARNMM, considerando
que o nível do mar atual é igual a zero. As condições avaliadas estão mostradas na tabela A1-3.
Detalhes sobre a análise do clima de ondas da área de estudo, bem como a metodologia de modelagem e os resultados
obtidos, estão descritos nos Anexos 2 e 3, respectivamente.

Tabela A1-3: Nove cenários utilizados para avaliar a vulnerabilidade a mudanças climáticas e a condição atual.

CENÁRIO
PARÂMETRO
Atual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hs (m)

1,50

1,65

1,65

1,65

1,80

1,80

1,80

2,25

2,25

2,25

ARNMM (m)

0,00

0,25

0,50

1,00

0,25

0,50

1,00

0,25

0,50

1,00
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Anexo II
Descrição do Clima de Ondas

A2.1 - Base de dados (modelo Wave Watch III)
O conjunto de dados utilizados para a análise do clima de ondas da região em estudo foi uma série histórica de vinte e
um anos (1992-2014) de parâmetros de ondas modelados e disponibilizados pela BMT Argoss e uma série de um pouco mais
de um ano (de 7 de agosto de 2012 a 14 de outubro de 2013) proveniente da boia do Programa Nacional de Boias (PNBoia),
localizada nas proximidades do litoral pernambucano, ao largo da praia de Boa Viagem (8.10°S 33.45°W).
Os parâmetros das ondas fornecidos pela BMT Argoss estão disponíveis em um banco de dados na rede mundial de
computadores e consistem em séries geradas a partir do modelo de previsão de onda global WAVEWATCH III (WW3),
amplamente utilizado como entrada para diversos modelos de escala regional.
O modelo operacional WW3 foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Previsão Ambiental do governo norte-americano
(NOAA/NCEP) e é baseado na equação de conservação da energia de ação espectral, em termos do número de onda e direção
variando no tempo e espaço (Tolman et al., 2002). Os parâmetros das ondas (altura signiﬁcativa, período de pico e direção)
são obtidos a partir do espectro das ondas, após a discretização da energia em componentes espectrais (Tolman et al., 1999;
2002). Este modelo apresenta domínio global com resolução espacial de 1° em latitude e 1,25° em longitude entre 78°N e 78°S.
Os dados do modelo são revalidados e recalibrados pela BMT Argoss a partir de informações recuperadas de satélites e
que, por sua vez, são calibradas por dados de boias oceanográﬁcas. Após o processo de validação e calibração, o erro na altura
das ondas entre os dados de sensores, das boias e do modelo é reduzido em mais de 50%. Isso resulta em diferenças entre a
altura das ondas medida por boias e a gerada pelo modelo.
A partir dos resultados do modelo disponibilizados no website da BMT Argoss podem ser criadas séries temporais
calculadas para qualquer ponto do globo, inclusive regiões costeiras. Assim, os dados foram adquiridos com resolução
temporal de três horas, com 8 medições por dia, para um ponto próximo ao da localização da boia do PNBoia presente na
costa de Pernambuco.
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A2.2 - Análise do clima de onda
A2.2.1 - Série histórica
A série histórica dos parâmetros das ondas mostrou uma distribuição com forte característica sazonal de Hs que variou 3,23
m com mínimo de 0,87 m em setembro de 1997 e máximo de 4,10 m em setembro de 2007, apresentando média anual em torno de
1,8 m ±0,2 m e predominância de alturas entre 1,5 a 2 m (Fig. A2-1a, d e A2-2a). Os valores de Tp mostraram-se distribuídos entre 5 s
e 20 s ao longo da série, com média anual próxima a 10s ±0,4 s, em que predominam ondas com período de 6 a 10 s. Ainda é
possível notar a ocorrência de ondas com maior período concentradas principalmente nos primeiros meses do ano (Fig. A2-1b, e).
Já a direção de incidência de onda variou entre NE e SSE com direção média anual LSE. Este parâmetro também apresentou
variabilidade sazonal com ondas predominantemente de SE entre os meses de junho e agosto (Fig. A2-1c, f).
Apesar dos extremos da série de Hs terem, coincidentemente, ocorrido no mês de setembro, a variabilidade sazonal deste
parâmetro (Fig. A2-2) mostrou que maiores ondas predominaram entre os meses de julho e setembro, com agosto sendo o mês
mais energético, e valores mínimos entre novembro e abril, em que o mês menos energético foi fevereiro (Fig. A2-2b).
A sazonalidade de Hs e da direção de incidência de onda na costa de Pernambuco acompanham a variabilidade no regime
pluviométrico e de ventos da região. Segundo os resultados do Projeto MAI (Monitoramento Ambiental Integrado, 2009), o
regime pluviométrico na região costeira de Pernambuco é dividido em um período chuvoso compreendido entre fevereiro e
agosto, quando ocorre a intensiﬁcação de ventos de SE; e outro de estiagem nos demais meses do ano, em que ocorrem ventos
de ESE e SE mais fracos.
De acordo com o observado na série histórica, durante o período seco, a direção predominante de onda é de LE com maior
ocorrência de Hs entre 1,5 m e 2 m e Tp bastante variável, predominando valores entre 6 e 12 s (Fig. A2-3). Durante o período
chuvoso, prevalecem ondas com direção SE e valores de Hs acima de 2 m, porém principalmente entre 1,5 e 2,5 m, e Tp
predominantemente entre 8 e 10 s.
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Figura A2-1: Média diária representada em histogramas e na série histórica de Hs (A e D), Tp (B e E) e Dir (C
e F), respectivamente.

51

Figura A2-2: Média, máximo e mínimo anual da série de Hs (A) e média mensal histórica de Hs (B).
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)

Figura A2-3: Rosa de direções de Hs(colunada esquerda) e Tp(coluna da direita) para o período seco (superior) e
chuvoso (inferior) na costa de Pernambuco.
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Ao avaliar os parâmetros das ondas, de acordo com as estações do ano, é possível observar detalhadamente a
variabilidade de incidência das ondas na região de estudo no que diz respeito à direção predominante de incidência em cada
estação do ano.
Durante o verão, ondas incidentes de E predominam, com Hs entre 1,5 e 2 m e período de 6 a 10 s (Fig. A2-4 e A2-5).
Entretanto, observa-se ocorrência signiﬁcativa de ondulações de NE e ENE, com predominância de período de 10 a 16 s.
Na estação seguinte, outono, a direção predominante passa a ocorrer oriunda do segundo quadrante, com ondas de ESE
que apresentam Hs de até 2 m e período de 8 a 10 s. Nessa estação, ondas de SE são observadas sem mudanças importantes no
padrão de Hs, porém predominam períodos acima de 10 s (Fig. A2-4 e A2-5).
No inverno, onde estão contidos os meses em que a série registrou maiores valores de Hs (Fig A2-1 e A2-2b), predominam
ondas com direção SE, Hsentre 2 e 2,5 m e período entre 8 e 10 s. Ondas de ESE são observadas com o mesmo padrão de Hs e Tp
mostrados para as ondas de SE (Fig. A2-4 e A2-5).
Ao longo da primavera, a direção principal de ondas é de ESSE, percebendo-se diminuição nos valores de Hs predominante
(entre 1,5 e 2 m) em relação ao inverno e períodos de até 10 s. Nessa estação do ano também voltam a ocorrer ondas de E, que
consiste na direção predominante durante o verão (Fig. A2-4 e A2-5).
As descrições apresentadas para cada estação corroboram em parte a detalhada por Pianca et al. (2008). No referido
trabalho são descritos os parâmetros das ondas oriundos do modelo WW3 para um ponto localizado a aproximadamente 110 km
ao sul (9°S 33.75°W) do ponto analisado neste trabalho. O trabalho mostra que a direção predominante na primavera e no outono
é de E em detrimento das direções de ESE apresentadas anteriormente. Os demais parâmetros (Hs e Tp), porém, estão de acordo
com os mostrados nas Fig. A2-4 e A2-5. De maneira geral, os autores também observaram predominância de Hs entre 1 e 2 m e Tp
entre 6 e 10 s, exceto para o inverno, quando também predominaram ondas mais altas (2 e 3 m).
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Pontal de Maria Farinha | Paulista

Figura A2-4: Rosa de direções da série histórica de Hs para cada estação do ano.
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Figura A2-5: Rosa de direções da série histórica de Tp para cada estação do ano.
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A2.2.2 - Comparação entre WW3 e PNBoia
A ﬁm de validar os dados apresentados pela série histórica, foi realizada uma comparação entre os dados do modelo
WW3 e a série disponível da boia oceanográﬁca do PNBoia, localizada nas proximidades da borda da plataforma continental
de Pernambuco.
Primeiramente, os dados da boia foram ﬁltrados e interpolados para terem a mesma resolução temporal dos dados do
modelo. Assim, na Fig. A2-6 é possível observar qualitativamente que os dados do modelo representam de forma aceitável o
padrão de distribuição dos parâmetros das ondas que ocorrem na região medidos in situ.

Figura A2-6: Comparação entre a série de dados (agosto de 2012 a outubro de 2013) medidos pela boia do PNBoia e os dados
obtidos pelo modelo WW3.

57

Como observado na ﬁgura anterior, os valores de Hs aparentemente são os que mais se aproximam ao longo de toda a
série. A correlação entre Hs obtida pelo modelo e medida pela boia mostra uma correlação signiﬁcativa de 0,86 (Fig. A2-7) e desvio
médio em relação à reta de correlação em torno de 0,2.

Figura A2-7: Correlação linear entre os resultados do modelo WW3 e os dados medidos
pela boia do PNBoia. A escala de cores representa o resíduo em relação à reta.

Entretanto, para uma análise mais adequada da capacidade do modelo em reproduzir o estado de mar na área em estudo,
foi realizada a comparação através de parâmetros estatísticos utilizados comumente na literatura para dados de onda (Tolman et
al., 2002; Melo et al., 2008; Lazanel et al., 2009). A quantiﬁcação da qualidade dos dados obtidos com o modelo em relação aos
medidos pela boia se fez através da utilização de diversos parâmetros especíﬁcos. Além da média e do desvio padrão, foram
utilizados:
- Viés (V) e Viés relativo: Deﬁnido como o valor médio da diferença entre os dados do modelo (m) e os dados observados
(o). Serve para medir o desvio médio entre os dados modelados e as observações. Valores positivos indicam que o modelo tende
a superestimar os dados observados; valores negativos indicam que o modelo tende a subestimar os dados observados. O viés
relativo (V/o) é uma maneira de mostrar o V como uma fração do valor médio dos dados observados (baseado em Melo et
al.,2008).
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- Erro Médio Quadrático (RMSE): Deﬁnido como a raiz quadrada do valor médio do quadrado da diferença entre dados de
modelo e medidos. Este parâmetro fornece a ideia da magnitude do erro do modelo.
- Índice de Espalhamento (SI): Deﬁnido como a razão entre o erro médio quadrático (RMSE) e a média dos dados observados
(o). Consiste em deﬁnir o grau de conﬁança que se pode ter nos dados do modelo.
- Inclinação Quadrática Média (SS): Deﬁnido como a raiz quadrada da razão entre a variância do modelo e variância dos dados
medidos. Este parâmetro é resultado de uma análise de regressão na qual se considera que tanto o modelo como as medições
contribuem igualmente para o erro dos dados. Assim, numa situação ideal, S = 1, se SS > 1, o modelo tende a superavaliar
valores grandes (ou subavaliar valores pequenos) observados, enquanto o oposto ocorre quando SS < 1.
A tabela A2-1 mostra os parâmetros estatísticos de comparação entre o modelo e as observações para os três principais
parâmetros de onda: Hs, Tp e Direção. Com relação ao Hs, os resultados mostram valores positivos para viés e inclinação
quadrática média, o que indica que o modelo tende a superestimar os valores medidos em cerca de 25%. Os valores de Tp
também são superestimados pelo modelo com relação aos medidos pela boia, porém um pouco menos, cerca de 23%. Já para
a direção de onda, o viés é negativo, o que signiﬁca que o modelo tendenciosamente subestima em 20% os dados medidos pela
boia.
Os resultados mostrados na tabela A201 seguem, de forma geral, a mesma ordem de grandeza dos resultados de
Tolman et al. (2002), que comparou séries do modelo WW3 com boias oceanográﬁcas em diferentes regiões dos oceano
Atlântico e Pacíﬁco, dentro da malha do modelo, e mostrou que este modelo tende a superestimar os dados observados em
aproximadamente 10%. Do mesmo modo, corrobora resultados apresentados por Melo et al. (2008) e Lazaneo et al. (2009)
para boias fundeadas na costa brasileira, mais precisamente no litoral de Santa Catarina, que também mostraram
superestimação do modelo sobre dados observados e que uma maior intensidade desta superavaliação do modelo pode
variar de acordo com a batimetria do local da boia analisada.
Tabela A2 -1 – Parâmetros utilizados na veriﬁcação da capacidade do modelo em reproduzir os dados observados. o = média dos dados medidos;
so = desvio padrão dos dados medidos; 0max = máximo dos dados medidos; m = média dos dados modelados; sm = desvio padrão dos
dados modelados; mmax = máximo dos dados modelados; V = viés; V/o = viés relativo; RMSE = erro médio quadrático; Si = índice de espalhamento
e SS = inclinação quadrática média.

Parâmetro

N

o

so

omax

m

sm

Mmax

V

V/o

RMSE

Si

SS

Hs

3465

1,66

0,38

3,38

2,08

0,44

3,83

0,42

25,00

0,47

0,28

1,16

Tp

3465

8,85

1,75

14,30

10,91

2,75

17,97

2,05

23,00

3,68

0,42

1,58

Dir

3465

139,58

16,21

182,68

111,52

30,93

201,00

-28,11

-20,00

35,74

0,26

1,91
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A2.3-Análise de tendência do aumento de onda
Após a análise do clima de ondas e a veriﬁcação da capacidade do modelo em reproduzir de forma adequada o padrão de
ondas observado, foi feita uma análise de tendência de aumento de Hsa partir da série histórica completa.
Para obter um valor que representasse a tendência anual de aumento de Hs,foi gerada a reta de regressão linear para série
histórica a partir da média diária de altura de onda. Com isso, através do coeﬁciente angular da reta, obteve-se uma tendência de
aumento de 15 mm por ano para Hs(Fig. A2-8).
Este valor de tendência foi inferido para ser utilizado como taxa base de aumento de altura de onda nos diferentes cenários
modelados para a costa de Pernambuco utilizando o modelo de propagação de ondas WAPO (vide item 2), com o qual foram
feitas projeções levando em consideração cenários hipotéticos de mudança climática em relação a Hs para os próximos 10, 20 e
50 anos.

Figura A2-8: Série temporal da média diária de Hs e reta gerada a partir de regressão linear
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Praia de Enseada dos Corais | Cabo de Santo Agostinho

61

Anexo III
Modelagem Numérica das Ondas (Modelagem WAPO)
A3.1 - O Modelo WAPO
O modelo de propagação de ondas WAPO (Wave Propagation On the Coast -Silva et al., 2005) foi desenvolvido para
propagar um trem de ondas monocromático sobre um fundo marinho de batimetria variável, baseado na teoria linear de ondas e
na equação do declive suave. O mesmo é capaz de reproduzir a refração, a difração, a reﬂexão, o empinamento e a dissipação da
energia de onda induzida por interação com o fundo e por arrebentação. Além disso, possui uma versão modiﬁcada do modelo
Ref-Dif, denominado OLUCA-UNAM, que se trata de uma aproximação parabólica da equação do declive suave.
Para efetuar a propagação de ondas sobre a malha batimétrica, o modelo WAPO precisa que sejam fornecidas condições
iniciais, tais como: i) deﬁnição do módulo do programa a ser utilizado: somente WAPO, WAPO+OLUCA-UNAM ou somente
OLUCA-UNAM; ii) período de pico (Tp); iii) amplitude da onda (a = Hs/2) (a); iv) ângulo de incidência, que corresponde ao ângulo
em relação a uma reta normal à borda da malha na qual será iniciada a propagação (θ =0º); v) arrebentação (incluir/ignorar); vi)
profundidade mínima da lâmina d‘água e; vii) nível da maré.
A3.2 - Malha Batimétrica
Um fator determinante para a adequada modelagem das ondas na região costeira é a malha de batimetria. A correta
interpolação dos dados batimétricos e escolha do espaçamento da malha estão fortemente ligadas ao clima de ondas local
(apresentado na seção anterior) e à resolução do modelo. Ambas devem ser cuidadosamente avaliadas.
O modelo WAPO apresenta limitações quanto ao número de pontos da malha, ou seja, o programa suporta uma malha de
entrada de, no máximo, 1001 x 1001 pontos. Sendo assim, seria impossível realizar a modelagem completa da costa de
Pernambuco, com boa resolução do modelo, por meio de uma única malha batimétrica. Em virtude desta limitação, a modelagem
de ondas para o litoral pernambucano foi realizada por meio de sobreposição de malhas com número máximo de pontos
permitidos e espaçamento de 10 m, o que representa alta resolução para o módulo do modelo utilizado para toda a costa.
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Os dados batimétricos utilizados para gerar as malhas de entrada do modelo foram obtidos a partir de cartas náuticas
disponibilizadas pelo projeto SMC-Brasil, da batimetria coletada durante a execução do Projeto MAI (MAI, 2009) e de
levantamentos batimétricos realizados nas adjacências do município de Tamandaré (Micheli et al.; 2001; Camargo et al., 2007)
(Fig. A3-1). Adicionalmente, como forma de complemento aos dados e para obtenção de uma modelagem mais realista
possível, as principais estruturas de bancos de arenito e recifes de algas coralíneas e de corais presentes ao longo da costa do
estado foram digitalizadas (Fig. A3-1) a partir da análise de imagens de satélite e deﬁnidas em duas categorias: submersos e
expostos. Recifes submersos foram considerados aqueles que permanecem submersos mesmo na maré baixa e a estes foi
atribuído o valor de 1 m abaixo do nível zero. Já os recifes expostos foram considerados aqueles que se apresentam total ou
parcialmente expostos durante a maré baixa e a eles foram atribuídas cotas de zero metros de profundidade (assim como
para a linha de costa) ou 0,5 m acima do nível zero.
Em alguns setores da costa pernambucana foi necessária uma veriﬁcação minuciosa dos dados batimétricos para
exclusão de pontos com valores de profundidade considerados incoerentes com a batimetria adjacente. Em outros, a
quantidade de dados era insuﬁciente para uma boa representação da batimetria local e, consequentemente, para a obtenção
de resultados conﬁáveis do modelo. Nesses casos, foram adicionados pontos médios com base na batimetria existente a ﬁm
de adensar a malha de pontos, melhorando a qualidade da batimetria utilizada como entrada do modelo, e diminuir efeitos de
borda. A ﬁgura A3-2 mostra um exemplo dos resultados de testes feitos nas adjacências do município de São José da Coroa
Grande com o modelo no modo WAPO, onde foram notáveis as diferenças nos resultados após o adensamento de pontos da
malha batimétrica para esta área. É possível perceber que nos testes 1.0 e 1.1 ocorreram mais efeitos de borda em relação ao
teste 1.2 (com pontos acrescentados) marcado por uma série de linhas transversais ao grid.
Após a preparação dos dados batimétricos disponíveis para a região estudada, foi realizada a interpolação da malha de
pontos e a separação e sobreposição das mesmas com o máximo de pontos permitidos para o modelo. Para a sobreposição,
foi estabelecido um padrão em que, uma vez criado um grid, o seguinte tem início sobre 30% da área do anterior (com relação
ao eixo Y). Além disso, foram gerados grids intermediários entre a maioria das malhas subsequentes. Esse método foi
adotado a ﬁm de minimizar efeitos de borda e melhorar a apresentação dos resultados sobrepostos nos mapas de Hs
apresentados para toda a costa do estado.
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Cartas Naúticas
Projeto MAI (2009)
Michelli et al. (2001)
& Camargo et al. (2007)
Recifes Costeiros

Figura A3-1: ﬁgura da esquerda: Pontos de batimetria provenientes de cartas náuticas (pontos em cinza), Projeto MAI (pontos em azul),
batimetria da região de Tamandaré (pontos em verde) e recifes digitalizados (pontos em vermelho). Figura da direita: contornos de batimetria
gerados a partir do conjunto de dados.
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Figura A3-2: Teste para São José da Coroa Grande utilizando o módulo WAPO.
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A3.3 - Deﬁnição dos cenários
Os parâmetros das ondas utilizados para a modelagem de um cenário próximo ao atual foram baseados no clima de ondas
analisado (Anexo 2) a partir dos dados da boia do programa PNboia e da série de 23 anos do modelo WW3, além da análise dos
extremos de maré disponibilizados pela Diretoria de Hidrograﬁa e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) para o porto do Recife.
Por meio dos dados do clima de ondas analisados, pôde-se deﬁnir o cenário considerado como representativo das
condições atuais de incidência de ondas junto à costa de Pernambuco, a partir do qual foram gerados os demais cenários. O valor
inicial de cada parâmetro é mostrado e justiﬁcado a seguir:
- Hs = 1,5 m: Esta altura está dentro da faixa de alturas predominante ao longo da série (1,5 a 2 m) e corrobora resultados
apresentados em estudos prévios (FINEP/UFPE, 2009; Pianca et al., 2010);
- Baixa-mar inicial= -0,1 m/ preamar inicial = 2,7 m: valores dos extremos de maré observados na tábua de maré fornecida pela
DHN;
- Período de pico (Tp) = 8 s: Assim como para Hs,este valor está de acordo com a predominância na série histórica e na série da
boia oceanográﬁca avaliadas e corroboram os resultados da FINEP/UFPE (2009) e Pianca et al. (2010) para a região de estudo;
- Direção de incidência de SE: Como o objetivo é avaliar condições extremas do padrão de ondas na costa de Pernambuco de
acordo com possíveis mudanças climáticas, esta direção foi escolhida como inicial por se tratar da direção predominante
durante o período mais energético da série analisada.
A partir das condições do cenário-base e com a modiﬁcação combinada dos parâmetros de entrada do modelo, que
deﬁnem as condições de borda, é possível modelar diversas condições de propagação de ondas ao longo da costa. Para todos os
cenários mostrados no presente relatório algumas das condições de borda foram mantidas constantes durante as simulações.
São estas apresentadas na tabela A3-1.
Tabela A3-1: Parâmetros de entrada do modelo WAPO mantidos constantes durantes as simulações

Condições Iniciais Constantes
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Módulo

OLUCA-UNAM

Direção

SE

Período de pico (Tp)

8s

Arrebentação

Sim

Profundidade mínima da lâmina d’água

0,1 m

Já os valores de amplitude da onda e altura da maré foram modiﬁcados a cada simulação. A variação destes parâmetros
foi efetuada com o modelo no módulo OLUCA-UNAM (REF/DIF) para diferentes cenários.
Durante as simulações, foram assumidos separadamente valores de aumento relativo do nível do mar (ARNM)
combinados a mudanças de Hs. Para o ARNM foram considerados valores de 0,25 m, 0,5 m, e 1 m, que são próximos aos
fornecidos pelas projeções do IPCC (2013). O aumento de Hsfoi baseado em projeções para 10, 20 e 50 anos a partir de uma
tendência anual de aumento de 15 mm, descrita no Anexo 2.
Os diferentes cenários foram gerados com direção de propagação de SE para cada grid de batimetria e a partir destes
foram obtidos os mapas da distribuição espacial de Hs ao longo da costa pernambucana (tabela A3-2).
Para uma análise mais adequada de cada cenário, e devido a algumas diferenças na geomorfologia da costa, o litoral de
Pernambuco foi dividido em três setores, sendo: (i) o setor Norte composto pelos municípios de Goiana, Ilha de Itamaracá,
Itapissuma e Igarassu; (ii) o núcleo metropolitano, chamado setor Central, compreende os municípios de Paulista, Olinda,
Recife, Jaboatão do Guararapes e Cabo de Santo Agostinho; (iii) por ﬁm, o setor Sul composto pelos municípios de Ipojuca,
Sirinhaém, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande (Fig. A3-3).

Tabela A3-2: Resumo dos cenários modelados com o módulo OLUCA-UNAM (REF/DIF) a partir do cenário-base considerado.

Cenários de baixa-mar

Cenários de preamar

Direção
Extremos
da maré (m)

ARNM (m)

Hs+10 anos (m)
Hs+20 anos (m)
Hs+50 anos (m)
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Figura A3-3: Segmentação do litoral de Pernambuco em setores: setor Norte (azul),
setor Central (Lilás) e setor Sul (verde).

A3.4 - Variação espacial do clima de ondas
A3.4.1- Condição atual

A distribuição de Hs modelada para as condições atuais ao longo da costa de Pernambuco, baseada no clima de ondas
analisado, apresenta consideráveis diferenças quanto à incidência de energia das ondas que chegam à praia entre a preamar e
baixa-mar. De forma geral, para o cenário atual com ondas provenientes de SE, período de 8 s e Hs de 1,5 m, a altura da onda
que chega à linha de costa, durante a maré baixa, é inferior a 1 m, enquanto na maré alta os valores ultrapassam 2 m (Fig. A3-4).
Detalhes de cada um dos três setores litorâneos de Pernambuco (norte, central e sul) são descritos abaixo.
No setor norte do litoral pernambucano, entre os municípios de Goiana e Itamaracá, durante a maré baixa, as ondas
dissipam a maior parte de sua energia sobre os bancos de arenito e/ou recifes de corais/algas coralíneas (a partir daqui, este
último será denominado “recifes”) presentes nessa região, localizados a cerca de 3 km da costa. A presença desses recifes e de
bancos de areia na antepraia favorece uma distribuição de Hs em torno de 0,3 m ao longo dessa área. Já na maré alta, percebese que as ondas ultrapassam os recifes, porém os mesmos passam a ter importante papel na modiﬁcação dos parâmetros das
ondas, em que a refração, a difração e processos não lineares ocorrem, favorecendo a formação de focos de maior energia,
como no litoral de Itamaracá, com ondas de altura próxima a 2 m (Fig. A3-5).
No setor central, que consiste da Região Metropolitana do Recife, setor onde está localizada a maior densidade
populacional do estado (IBGE, 2010), também se observa, durante a maré baixa, que as ondas dissipam grande parte de sua
energia sobre os bancos de arenito, recifes e/ou estruturas artiﬁciais ao longo do litoral dos municípios de Paulista e parte de
Olinda, como os quebra-mares próximos à praia ao sul do Bairro Novo (Olinda), e bancos de arenito presentes junto à linha de
costa entre Recife (praia do Pina) e Cabo de Santo Agostinho (ex.: praia de Itapuama e Gaibu). A presença dessas estruturas é
eﬁcaz para a dissipação da energia de onda e impede uma incidência direta das mesmas sobre a face da praia durante a maré
baixa. Nas praias de Itapuama e Gaibu, especiﬁcamente, a baixa energia de onda observada é devido à presença de um
promontório rochoso que difrata e impede a incidência direta das ondas de SE na porção sul destas (Fig A3-6a). No munícipio
do Cabo de Santo Agostinho, entre a ponta do Xaréu e praia de Enseada dos Corais, observa-se um foco de alta energia
próximo à costa, assim como na região do porto de Suape (Fig. A3-6a).
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Ainda no setor central, porém durante a preamar, a dissipação da energia das ondas é menor sobre os recifes e/ou
estruturas artiﬁciais ao longo da costa. Assim, as alterações das propriedades das ondas por meio da refração e difração passam
a predominar em função das variações bruscas de batimetria causadas por estas estruturas permitindo a incidência direta das
ondas sobre as praias. Nesta fase da maré, nota-se que grande parte dos focos de energia das ondas com altura de pouco mais de
2 m se concentram entre as praias do Pina e Candeias (Fig. A3-6b). Porém, três pontos da costa do município de Cabo de Santo
Agostinho (praia do Paiva, Enseada dos Corais e Suape) apresentam focos de alta energia que se mantêm nas duas fases de
maré, mas ainda assim com maior energia durante a maré alta.
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Praia de Boa Viagem | Recife

Figura A3-4: Mapa de distribuição de Hs ao longo da costa de Pernambuco a partir de resultado de modelagem numérica. Em A,
condição atual de baixa-mar (condições de entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré -0,1 m) e em B, condição atual de preamar.
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Figura A3-5: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor norte da costa de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica. Em A,
condição atual de baixa-mar (condições de entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré -0,1 m) e em B, condição atual de preamar (condições de
entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m).
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Figura A3-6: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor central da costa de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica. Em A,
condição atual de baixa-mar (condições de entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré -0,1 m) e em B, condição atual de preamar (condições de
entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m).
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Ao longo do setor sul do litoral pernambucano, de Ipojuca a São José da Coroa Grande, a presença dos recifes na costa
mantém sua funcionalidade como obstáculos eﬁcazes à ação de ondas incidentes durante a maré baixa (Fig. A3-7). Apenas em
certos locais são observados focos de alta energia próximos à praia, como na região central e norte da praia do Cupe, em Ipojuca,
no norte da praia de Sirinhaém, e na porção mais ao norte da praia dos Carneiros, em Tamandaré (Fig. A3-7 e A3-8). Durante a maré
alta, como esperado, estes focos se mantêm, porém com maior intensidade, e outros novos surgem e aumentam a incidência de
ondas na praia. Neste setor, vale destacar que além das variações abruptas da batimetria causadas pelos recifes e bancos de
arenito, as modiﬁcações sofridas pelas ondas se tornam mais complexas devido à geomorfologia da costa.
Praias em formato de enseadas e baías, delimitadas por pontais ou promontórios rochosos, ou por recifes, são
predominantemente observadas ao sul de Jaboatão dos Guararapes (sul do setor central e todo o setor sul). Estas feições
geológicas/geomorfológicas favorecem a difração e reﬂexão das ondas de SE incidentes, bem como a concentração da energia de
onda na linha de costa em determinados pontos durante a maré alta (Fig. A3-6 e A3-7).
A Fig. A3-8 mostra três exemplos de praias onde as ondas incidentes de SE são alteradas pelas características
geomorfológicas citadas anteriormente: nas praias de Itapuama e Paiva, no Cabo de Santo Agostinho; no Cupe, em Ipojuca; e nos
Carneiros, em Tamandaré. Diferentemente do que ocorre em praias retilíneas como a de Boa Viagem, em Recife, onde os focos de
alta energia são distribuídos ao longo de toda praia, no trecho mais ao sul dessas praias (Fig. A3-8), as ondas são difratadas nas
extremidades, além de dissiparem sua energia sobre os recifes, gerando uma região de menor energia de ondas na zona de
sombra destas estruturas. Por outro lado, a porção central e a extremidade norte de cada praia ﬁcam susceptíveis à ação direta de
ondas e concentração de energia na forma de focos, principalmente durante a preamar (Fig. A3-8b). No caso da praia de Itapuama,
por exemplo, a presença do promontório rochoso em sua extremidade sul cria uma região de sombra e os focos de energia são
observados ao norte, sobre o recife da praia do Paiva (Fig. A3-8).
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São José da Coroa Grande I SJCG

Figura A3-7: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor sul da costa de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica. Em A,
condição atual de baixa-mar (condições de entrada: Hs 1,5 m, Tp8 s, Direção SE e Maré -0,1 m) e em B, condição atual de preamar (condições de
entrada: Hs 1,5 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m).
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Figura A3-8: Exemplos de distribuição de Hsem praias de enseada com a presença de recifes nas extremidades durante
a baixa-mar (a, c, e) e preamar (b, d, f): a) e b) Praias do Paiva e Itapuama; c) e d) Praia do Cupe; e) e f) Tamandaré.
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No que diz respeito aos focos de energia, os resultados do modelo mostram que mesmo com a interferência dos recifes
sobre a ação direta das ondas na praia, é notável o aumento no número de focos que chegam à linha de costa durante a
preamar, como observado na Fig. A3-4, ao longo de todo o litoral do estado. Para o cenário atual de preamar utilizado, foram
quantiﬁcados 310 pontos onde ocorre maior concentração de energia nas praias do estado. Dentre estes, 77 foram de focos
com Hs acima de 2 m, lembrando que a altura de entrada do modelo foi de 1,5 m. Considerando os setores separadamente (Fig.
A3-3), a tabela A303 mostra a frequência de ocorrência desses focos (Hs> 2 m) para cada setor. O setor sul apresentou o maior
número de focos (47), seguido do setor central (25) e norte (5), respectivamente. Apesar do maior número de focos com Hs > 2
m ocorrerem no litoral sul, a relação entre estes e a extensão do litoral de cada setor mostrou que a maior concentração de
focos ocorre no setor central (região metropolitana), que possui a menor extensão de costa entre os três setores e onde
ocorre maior número de construções e concentração populacional do estado (tabela A3-3).

Tabela A3-3: Tabela de frequências de ocorrência de focos com Hs > 2 m ao longo de cada setor da costa de Pernambuco durante a preamar.
Também é mostrada a extensão em km e a relação entre o número de focos e a extensão de cada setor.
Setor

Nº de focos

ext. de costa (km)

foco/km

Norte

5

52,9

0,09

Central

25

25,3

0,98

Sul

47

94,1

0,49

TOTAL

77

172,3

0,44

Esses valores conﬁrmam que, para a condição atual do clima de ondas considerada, a costa de Pernambuco se
apresenta mais susceptível à ação direta de ondas durante a maré alta. Nesta fase da maré, os recifes e bancos de arenito
presentes ao longo da costa reduzem seu papel de proteção da linha de costa, passando a ter importância na modiﬁcação das
propriedades das ondas através da difração e da refração. Porém, ainda assim, não deixam de causar dissipação da energia da
onda antes das mesmas incidirem sobre a face da praia.
A3.4.2 - Aumento Relativo do Nível do Mar (ARNM) e da Altura Signiﬁcativa de ondas (Hs)
Com base na análise do clima de ondas atual (observado e modelado), nas tendências de aumento do relativo do nível
do mar e Hs discutidas nas seções anteriores, foram gerados mapas de distribuição espacial de Hs em diferentes cenários
(subitem A3.3), ao longo do litoral pernambucano, a partir dos resultados obtidos com o modelo WAPO no modo REF/DIF.

77

As condições de borda e a combinação de cenários utilizadas na modelagem são apresentadas nas tabelas do subitem
A3.3. A partir do cenário atual, com Hs = 1,5 m, Tp = 8 s, Dir = SE, e com o valor máximo de preamar de 2,7 m e mínimo de baixa-mar
de -0,1 m, foram acrescentadas as tendências de aumento relativo do nível do mar de 0,25 m, 0,5 m e 1 m, e de Hs de 0,15 m, 0,3 m e
0,75 m.
De maneira geral, os resultados mostraram que os incrementos de 0,25 m e 0,5 m utilizados para o ARNM combinados com
os aumentos de Hspropostos apresentaram pouca variação em relação aos processos de modiﬁcação das propriedades de onda
(refração e difração, dissipação) sobre obstáculos naturais ao longo do litoral. Como esperado, o aumento de Hs levou a um
gradativo aumento do número e intensidade de focos de alta energia em alguns pontos da costa. Entretanto, os cenários com
incremento em Hs de 0,75 m foram os que mais apresentaram modiﬁcação na distribuição de ondas na costa do estado. Com este
incremento, ocorre um aumento considerável de focos de alta energia (principalmente quando combinado ao ARNM de 1 m)
com altura acima do dobro do valor inicial de Hs incidindo na praia, mesmo em locais onde os bancos de arenito e recifes têm
função de proteção da linha de costa em condições atuais.
No setor Norte, para cenários com ARNM de 0,25 m e 0,5 m e para todos os incrementos em Hs, foram observados,
principalmente na ilha de Itamaracá, focos com valores de Hs entre 1,8 e 2,3 m sobre os recifes. As principais mudanças ocorreram
no cenário com incremento de ARNM de 1 m e Hs de 0,3 e 0,75 m (Fig. A3-9). Nestes cenários, focos de maior energia ocorrem
principalmente na região costeira central do município de Goiana e no norte da Ilha de Itamaracá, onde são observados pontos
de altura de onda de até 2,7 m junto à praia, o que signiﬁca que os recifes passam a ter pouca ou nenhuma inﬂuência na dissipação
das ondas nesta região.
No setor central, na região dos municípios de Paulista e Olinda, todos os cenários de maré alta apresentaram praticamente
a mesma distribuição do padrão de Hs na costa, sendo observados menores valores no litoral norte de Paulista e uma
concentração de alta energia de onda entre a praia do Janga e Rio Doce. A cada cenário proposto os resultados do modelo
mostraram que ocorre um gradativo aumento da energia de onda entre Rio Doce e Casa Caiada e na praia do Del Chifre, com
ondas que alcançaram até 2,8 m. Com o incremento de 0,75 m na altura de onda, todos os cenários mostraram que os recifes
perdem parcialmente sua capacidade de dissipar a energia de onda. Por outro lado, os quebra-mares presentes em Casa Caiada e
Bairro Novo ainda conseguem absorver grande parte da energia de ondas incidente nestas áreas e diminuem a ação direta das
ondas na face da praia (Fig. A3-10).
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Figura A3-9: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor norte da costa de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica
para preamar. Em A com condições de entrada de Hs 1,5 m + 0,3 m, Tp8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 1 m; e em B com condições de entrada de
Hs 1,5 m+ 0,75 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 1 m.

79

Figura A3-10: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor central (entre os municípios de Olinda e Paulista) da costa de Pernambuco a partir do
resultado de modelagem numérica para preamar. Em A com condições de entrada de Hs 1,5 m + 0,75 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,25 m; em B
com condições de entrada de Hs 1,5 m+ 0,75 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m; e em C com condições de entrada de Hs 1,5 m+ 0,75 m, Tp 8 s,
Direção SE e Maré 2,7 m + 1 m.
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Na região do setor central que compreende o Porto de Recife e a praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, foi
observado que os focos com maior energia se concentram na região de Boa Viagem e Piedade, sobretudo nos trechos
desprotegidos de recifes e bancos de arenitos onde a altura de onda ultrapassa 2,5 m em alguns pontos, a partir dos cenários
com ARNM de 0,5 m e incremento de Hs de 0,3 e 0,75 m. Entretanto, também foi observado um foco de alta energia na área
de Brasília Teimosa, próximo ao Porto do Recife, que se mantém a cada cenário e chega a 2,9 m de altura nos cenários com
incremento de ARNM de 0,5 m e 1 m e de Hs de 0,75 m (Fig. A3-11). As áreas da praia de Candeias e Barra de Jangada
apresentaram um gradativo aumento de Hs e de focos de maior energia com os incrementos de ARNM e Hs, porém, ainda
assim, foram observadas alturas de onda abaixo das que ocorreram nas praias vizinhas (Boa Viagem e Piedade). Em toda a
região do setor central, existem bancos de arenito e recifes bem próximos à face da praia, chegando a ﬁcar expostos em
muitos pontos durante a maré baixa. Assim, foi observado que, a cada incremento de Hs, o número de focos de alta energia,
além de aumentar em número e intensidade, muitas vezes as ondas atingem a altura máxima e dissipam sua energia sobre os
recifes presentes na praia (Hs em torno de 3 m; ex.: Boa Viagem).
Ainda no setor Central, no trecho entre a praia do Paiva e o Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, os principais
focos de alta energia de ondas foram observados na praia do Paiva, ao norte da região de menor energia gerada no pontal da
praia de Itapuama, em Enseada dos Corais e no costão rochoso antes do porto de Suape. A cada cenário, a onda ganha altura,
e chega a valores em torno de 3 m a partir de um aumento de 0,5 m no nível do mar e 0,3 m de Hs (Fig. A3-12), como observado
no ponto próximo ao porto de Suape. Apesar da presença de um grande foco de Hs > 2,5 na praia do Paiva, o recife presente
junto à praia a mantém parcialmente protegida da ação direta de ondas, mesmo sob condições extremas. Nas praias de
Itapuama e Gaibu, apesar da presença de recifes e bancos de arenito, as zonas de mais baixa energia observadas nestas
praias são devido à forma de baía das mesmas onde ocorre a difração da onda incidente de SE na porção sul dessas duas
praias.

Praia de Candeias | Jaboatão dos Guararapes
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Figura A3-11: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor central (município de Cabo de Santo Agostinho) da costa
de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica para preamar com condições de entrada de Hs 1,5 m
+ 0,3 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m.
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Figura A3-12: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor sul da costa de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica para
preamar. Em A com condições de entrada de Hs 1,5 m + 0,3 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m; e em B com condições de entrada de
Hs 1,5 m+ 0,75 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m.
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O setor Sul do litoral de Pernambuco, como mencionado no item 3.1, apresenta, no geral, uma geologia/geomorfologia
diferenciada do resto do litoral do estado, que favorece zonas de mais baixa energia de onda e pontos de intensa difração e
refração. Os resultados mostraram que os focos de maior energia de onda seguem o padrão atual e continuam na porção mais
ao norte de cada baía (Fig. A3-13), como ocorre nas praias do Cupe e Maracaípe, em Ipojuca, e na praia dos Carneiros, em
Tamandaré, onde foram observados pontos de altura de onda em torno de 2,8 m nos cenários com aumento de Hs de 0,3 m e
0,75 m (Fig. A3-13). A partir de um aumento de 0,5 m no nível do mar, foi observado que os recifes de Porto de Galinhas e
Maracaípe, em Ipojuca, já perdem grande parte da função de proteção da linha de costa e ondas em torno de 2 m de altura
incidem sobre a praia. Por outro lado, os recifes de corais de Tamandaré a São José da Coroa Grande mostraram a cada cenário
de maré alta que, mesmo em condições extremas de ARNM e Hs, os mesmos não deixam de interferir na propagação de ondas
incidentes, mas permitem a passagem de ondas de maior energia que chegam à praia em alguns pontos.
A distribuição das ondas modeladas para a combinação de diferentes cenários mostrou que a variação do ARNM teve
papel importante na alteração da função dos recifes e bancos de arenito ao longo da costa, o que favorece a intensiﬁcação dos
focos de alta energia já existentes e maior ocorrência dos mesmos junto à praia. Entretanto, vale ressaltar que questões
relacionadas à taxa de crescimento e erosão dos recifes, bem como à sua relação com ARNM, não foram levadas em conta nas
simulações. Quanto aos incrementos de Hs de 0,3 m e 0,75 m, estes foram cruciais para o aumento no número de focos de maior
energia ao longo de toda a costa e, assim, na quantidade de pontos e/ou áreas que passaram a receber uma ação mais intensa
das ondas, independentemente de qualquer variação no ARNM. Já o aumento de 0,15 em Hsapresentou padrão de distribuição
similar ao considerado como atual.
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Praia dos Carneiros | Tamandaré

Figura A3-12: Mapa de distribuição de Hs ao longo do setor central (entre os municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes) da costa
de Pernambuco a partir do resultado de modelagem numérica para preamar. Em A com condições de entrada de Hs 1,5 m + 0,3 m, Tp 8
s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m; e em B com condições de entrada de Hs 1,5 m+ 0,75 m, Tp 8 s, Direção SE e Maré 2,7 m + 0,5 m.
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Anexo IV - Cartas de Vulnerabilidade
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Praia de Casa Caiada e Rio Doce | Olinda
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