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RESUMO: A erosão costeira ocorre ao longo das linhas de costa de todo o mundo, atinge 
promontórios, costões rochosos, falésias e as praias (erosão praial). É um processo natural 
decorrente do balanço sedimentar negativo, contudo, pode ser intensificado e até inicializado 
por influências antrópicas que modifiquem o balanço sedimentar de um determinado litoral. 
Quando severa e de longa duração, ameaçando áreas de interesse socioeconômico e 
ecológico deve merecer atenção de cientistas e autoridades. Nesse contexto, o litoral ao sul da 
foz do rio Paraíba do Sul, no RJ, apresenta um processo erosivo que teve início na década de 
1950 e já causou destruição de uma quantidade significativa de infraestrutura urbana. É 
interessante notar que enquanto o trecho da praia de Atafona, mais próximo a foz, sofre com a 
erosão, a praia de Grussaí, ao sul, vem tendo sua largura aumentada pelo processo de 
progradação. Indícios associados a discordância de feixes de cristas de praia no interior do 
continente apontam para o fato de que o processo erosivo atualmente em curso é recorrente 
ao longo da evolução da planície durante o holoceno. Visando a melhor compreensão deste 
fenômeno, a presente pesquisa tem como objetivo dar continuidade aos estudos desenvolvidos 
na região em 2006, a partir da caracterização dos processos atualmente em curso entre as 
praias de Atafona e Grussaí. Tal caracterização envolve a restituição gráfica das linhas de 
costa entre o período de 2006 e 2019, a partir da interpretação sobre séries históricas de 
imagens de satélite e fotografias aéreas. Pretende-se com isso identificar a continuidade ou 
não dos processos, o comportamento das taxas e as variações morfológicas descritas 
inicialmente. Pretende-se ainda acrescentar a pesquisa inicial dados referentes a quantificação 
exata das perdas urbanas entre 1954 e 2019, assim como tentar estabelecer uma relação entre 
diferentes taxas de erosão e a topografia do relevo na frente erosiva. Para isso, também serão 
usadas imagens e um modelo de elevação será produzido a partir de dados adquiridos com 
DGPS. Os resultados preliminares permitiram observar a continuidade de um franco processo 
erosivo com danos a infraestrutura urbana local em Atafona. Na última década nota-se a 
intensificação do processo principalmente da região do Pontal e em trechos da margem direita 
interna do canal, provocando impactos sobre construções ao longo da linha de costa e sobre a 
vila de pescadores. Remanescentes de manguezal que ainda existiam nessa região também 
foram atingidos. Já o trecho da Praia de Grussaí continua a apresentar processo 
progradacional intenso onde novas áreas costeiras foram criadas, levando ao “engordamento” 
da faixa de praia. Contudo, uma área de estabilidade foi identificada na transição entre um 
processo costeiro e outro. Tais informações apresentando-se como essenciais para futuras 
políticas de gerenciamento/planejamento do uso e ocupação dos espaços costeiros e 
mitigação dos impactos da erosão sobre as construções já estabelecidas ao longo da linha de 
costa. A atualização do monitoramento para o período de 2006 até 2019 permitirá compreender 
a evolução desses processos ao longo da última década. 
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