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Introdução e Justificativa

A política de desenvolvimento econômico baseada na sustentabilidade, preservação e conservação
dos recursos naturais  tem sido um tema recorrente desde a Conferência das Nações Unidas, em
1992.  No entanto, a sustentabilidade dos recursos naturais está intrinsecamente associada com o
reconhecimento  da  disponibilidade  desses  recursos  e  suas  mudanças  no  tempo  e  no  espaço,
ocasionados  pelos  processos  naturais  ou  pela  ação  humana.  Tais  processos  condicionanm  a
permanência e transformação dos sistemas em diversas escalas de tempo e consequentemente o seu
uso sustentável.

Para  a  zona  costeira  este  desafio  é  ainda  maior  do  que  para  regiões  interiores,  livres  das
interferências  do  mar,  pois  a  disposição  dos  habitats  e  o  funcionamento  dos  mesmos  é
constantemente afetada pelos processos que promovem as mudanças no território, com o aumento e
diminuição  das  áreas,  resultando  na  redistribuição  dos  ecossistemas,  no  espaço  e  no  tempo, e
consequentemente na redistribuição dos recursos. Tal fato afeta diretamente os usos dos espaços
costeiros  e impacta diretamente nos investimentos econômicos associados com a exploração do
território.

Soma-se a isso, o agravante das mudanças climáticas, pois os sistemas litorâneos são os primeiros a
serem afetados  por essas mudanças,  devido sua interface  entre terra e  mar,  cujo nível  encontra-se
em elevação. Por outro lado, são nesses espaços que se estabelece a maioria da população do mundo
e seus empreendimentos, os que os torna vulneráveis a modificação desses sistemas. 

A literatura aponta que o espaço litorâneo amapaense encontra-se em sucessivo recuo, seguindo o
que ocorre na maioria da costa brasileira (Muehe, 2018), embora  existam  regiões,  a  exemplo  do
Cabo Orange e face leste das ilhas do arquipelago do Bailique, em franco processo de avanço sobre
o mar (Alllison et al., 1995; Silveira et al., 2002). Nesses espaços encontram-se ambientes florestais
costeiros como os manguezais e as florestas de várzeas estuarinas; ambientes campestres inundáveis
e sistemas de planícies de maré e praias (Santos, 2006). Tais sistemas constituem quase um terço da
área  do  estado  do  Amapá  (Santos,  2016;  Santos  et  al.,  2016a).  Além  de  abrigar  os  maiores
manguezais da costa brasileira, conferindo ao estado um potencial para estoque de carbono, cujos
ativos  ambientais  são  pouco  conhecidos.  Esses  sistemas  de  manguezais  estão  associados  com
extensas  praias  no  Litoral  Atlântico  (Santos  et  al.,  2016b)  que  estão  em  franco  processo  de
migração e recuo afetando as áreas de manguezais  adjacentes. O mais utilizado desses sistemas
praiais e mais acessível é a praia de Goiabal, localizada no litoral do município de Calçoene.

Os sistemas praias no Estado do Amapá passaram a ser reconhecimento mundialmente a partir da
publicação de Santos et al (2016b) que destacou diferente tipos de sistemas ao longo do litoral norte
amapaense (sistemas de cristas praiais) e outros sistemas menores dentro do Canal Norte do Rio
Amazonas  (praias  de bolso)  com sistemas  intermediários  de praias  de mare  alta  na foz  do rio
Amazonas. Esta publicação alem de despertar o interesse pelas praias do Amapá, colocou ainda em
evidencia a necessidade de melhor conhecimento desses sistemas de praias e seus processos de
formação e mudanças que afetam seus usos e ocupação desse espaços. 

Os segmentos de cristais praiais encontram-se ao longo do litoral atlântico amapaense desde a foz
do rio Flechal, no município do Amapá, até ao sul do Cabo Cassiporé, no município de Oiapoque
(Santos et al., 2016b). Por muito tempo foram considerados na literatura cientifica apenas como
depósitos temporários (Silveira; 1998; Allison et al., 1995). No entanto, as informações aportadas
por (Santos et al., 2016b)  mostram que se trata de sistemas perenes que provavelmente estão se
sobrepondo aos sistemas de manguezais com a elevação do nível marinho.

Os sistemas costeiros do estado do Amapá,  estão sujeitos a rápidas as mudanças,  muitas  vezes
bruscas (Santos, 2006) repercutindo na economia local e por vezes na economia regional. Cita-se
como  exemplo o fechamento do estuário do rio Araguari (Santos et al., 2016c). Desta forma, estas



mudanças tornam-se ameaças que aumentam riscos de perda de recursos econômicos e recursos
ambientais. Assim, reconhecer a vulnerabilidade natural desses sistemas é uma forma de contribuir
para  a  perenidade  das  ações  no que tange  a  implantação de  infraestruturas  e  empreendimentos
evitando perdas de recursos econômicos e promovendo um desenvolvimento mais sustentável das
atividades econômicas.

O principal objetivo deste projeto e traçar a vulnerabilidade natural a erosão do sistema de praias de
Goiabal  a  fim de  mapear  as  áreas  de  riscos  a  locação  de  empreendimentos  turísticos  e  obras
infraestruturais como suporte ao desenvolvimento econômico e sustentável nessa região. Parte-se da
hipótese que o sistema de praias está em recuo devido aos processos erosicionais avançando sobre
os manguezais e mudando o volume da praia sazonal devido aos processos costeiros e que para a
manutenção da praia e do sistema de forma a utilizar o seu potencial turístico e paisagístico sera
necessário estabelecer zonas de uso e ocupação para manter o sistema equilibrado.

A execução do projeto poderá ainda dar suporte as ações do Programa Estadual de Gerenciamento
Costeiro na área em estudo.

Área de Estudo

A escolha da área levou em consideração a ausência de informações de longo período para traçar
estratégias de uso e ocupação e a necessidade de considerar a evolução desse sistema de longo e
curto período para entender sua manutenção e a ameaça que constitui sobre os empreendimentos
existentes  e  como  o  recurso  do  sistema  pode  afetar  a  disponibilidade  dos  recursos  florestais
associados aos manguezais adjacentes.

O sistema praial da área de Goiabal se constitui em uma fonte de riqueza para a pesca artesanal e
para  o  turismo,  praticamente  sem  informações  cientificas  que  possam  dar  suporte  ao
desenvolvimento das atividades de forma sustentável. Localiza-se a cerca de 21 km da sede do
município de Calçoene,  que dista  cerca de 400 km da cidade de Macapá (Figura 01).  A praia,
localizada nas coordenadas 2°36'5.87"N/ 50°50'42.99"W,  faz parte de  um dos segmentos praiais
definido por Santos et al. (2016b). O segmento da praia de Goiabal possui 6 km de comprimento e
cerca de 2 km de largura e  atualmente encontra-se em um setor costeiro em franco processo de
erosão, que  impacta as obras e infraestruturas existentes na praia o que vem causando  perdas e
prejuízos econômicos. 

No anos de 2018 e 2019, com recursos próprios, alguns pesquisadores do Núcleo de Pesquisas
Aquaticas  tentaram iniciar  um levantamento  topográfico  por  DGPS para entender  os  processos
erosionais. No entanto,  o tamanho deste sistema inviabiliza um melhor monitoramento devido a
largura da zona de intermaré e o regime de macromarés ( acima de 4 metros) o que poderá ser
possível fazer por via aérea desde que as ferramentas estejam devidamente calibradas.



Figura 1. Localização da área de estudo (polígono de cor vermelha). 

                                   Fonte:  Imagens disponível na plataforma Google Earth

Objetivos

- Geral

O principal  objetivo  deste projeto  é determinar  a  vulnerabilidade natural  a erosão do segmento
praial em Goiabal e  definir áreas de riscos  ao uso e a ocupação da região a fim de trazer maior
segurança para investimentos  e ao desenvolvimento sustentavel nesse setor costeiro. 

- Específicos

Mapear o sistema praial onde encontra-se a praia de Goiabal;

Determinar a vulnerabilidade natural a erosão do sistema;

Gerar um mapa de ameaças e riscos ao uso e ocupação da área;

Estabelecer um protocolo para monitoramento dos sistemas praiais visando traçar cenários futuros
diante da ameaça de elevação do nível do mar associado com as mudanças climáticas que poderá
ser aplicado em outras praias do litoral Atlântico do Amapá.

Metodologia

 - Levantamento de Dados Preteritos

Será realizado no acervo, base de dados do NuPAq e tambem nas bases de Trabalhos de conclusao
de curso, dissertacações que porventura venham a existir nas diversas instituições de ensino. Serão
recuperados ainda as imagens na base de dados do LASA e mapeamento anteriores realizados na
area. Dados oceanograficos e batimetricos serao recuperados na base de dados do Projeto Cartas
SAO FZA. Todas essas informacoes permitirao tracar o planejamento da coleta de dados de campo



e tambem a geracao dos mapas preliminares que serao validados em campo.

- Mapeamento dos sistemas litorâneos

Um mapeamento regional  abrangendo o litoral  do municipio  de Calcoene,  será feito  em escala
1:50.000 a partir de imagens do satélite Sentinel 1 (radar) e 2 (ótico) recentes, e das imagens de
sobrevoo  por  radar  provenientes  do  levantamento  realizado  pelo  GEA,  no  ano  de  2014.  O
mapeamento dos sistemas levara em consideração a cartografia tambem ja realizada pelo IEPA no
ambito do Projeto Cartas SAO FZA (Santos et al., 2016a). O mapeamento será realizado utilizando
técnicas de processamento digital de imagens de satélite em escala 1:50;000. Em escala do sistema
praiail,  o mapeamento será realizado com o uso de ortofotos tomadas em sobrevoo georefenciado
áreas por drone. Para a geração  deste  mapeamento serão utilizadas técnicas de aerofotogametria
ajustados a coleta de pontos de controle em campo com Sistema de Posicionamento Global-GPS de
alta  precisão.  O  mapeamento  sera  realizado  em  dois  periodos  sazonais  para  comparação  dos
mosaicos georefenciados e dos modelos digitais de elevação que servirão de base para as analises
multitemporais sazonais.

- Análise Multitemporal da variação da linha de costa e dos ecossistemas

Para verificar  o avanço e recuo da  linha  de  costa  em escala  regional  e a  longo periodo,  serão
utilizados tantos imagens de satélite Landsat. As imagens serão co-registradas. Os sistemas praiais e
de manguezais serão  mapeados e  averiguadas as taxas interanuais  de recuo e avanço da erosao
sobre  esses  sistemas.  As  analises  multitemporais  serão  realizadas  em Sistema  de  Informações
Geograficas-SIG por meio de metódos de análises de mudanças de poligonos e utilizando ainda o
método Digital Shoreline Analysis System (DSAS) de Thieler et al. (2008). Os trends das variações
da linha de costa serão analisados elaborando diagramas de Hollmover para identificar as áreas com
maior taxas de recuo e de avanço da linha de costa e suas tendencias no tempo. O periodo de analise
temporal sera de 30 anos.

- Análise sazonal das mudanças nos sistemas praiais

A análise da mudança no volume dos sedimentos na praia serão realizadas pela comparação entre os
dois  modelos  digitais  de elevação que serão para o periodo seco e  para o periodo chuvoso no
aerolevantamento por drone.  a partir da subtração entre os MDEs gerados para identificar o volume
de  perda  ou  ganho de  sedimentos  na  praia.  Os  dados  serão  processados  utilizando  o  software
PhotoScan 3D, licença acadêmica (cotação em anexo).

Nos  levantamentos  serão  considerados  ainda  os  períodos  de  marés  de  sizígia  da  região  com a
finalidade de ter  a  máxima exposição do sistema praial  e o máximo alcance da maré  sobre os
sistemas  de  manguezais  e  praias  (Santos,  2016).  Dados  de  marés  serão  coletados
concomitantemente a partir  de sensores de pressão do tipo HOBO  geoferenciados com GPS de
precisão. Tanto o GPS de precisão quanto o sistema GPS estão disponíveis no IEPA/LASA. 

Em cada  um dos  modelos  plotados  e  georeferenciados  serão  mapeados  os  niveis  maximos  de
alcance das mares e cota de inundação costeira para o periodo considerado.

- Determinação da vulnerabilidade natural a erosão e ameaças aos  empreendimentos e usos da
praia

Em campo sera realizado o georeferencimento e a descrição de todas as atividades e uso existentes
no segmento  praial  usando um GPS e com descriçao  do empreendimento  em formulario  a  ser
padronizado para a area. As localizações dos empreendimentos em uso serão plotados em SIG. Esta
informação  sera  correlacionada  com  a  taxa  de  recuo  da  linha  de  costa  para  determinar  quais
atividades e empreendimentos estão mais afetados pela erosao e aqueles que estão sob risco.

A  vulnerabilidade  natural  sera  determinada  a  partir  da  taxa  de  erosão  anual  e  o  index  de



vulnerabilidade a erosão sera gerado utilizando a metodologia descrita por Jana e  Bhattacharya
(2013) que considera a taxa de retração da costa com o tipo de uso e densidade de população
utilizando metodo algebrico de vetores. As zonas de vulnerabilidade serão classificadas de acordo
com sua magnitude. Assim serão geradas zonas de eminentes colapso aue servirão de suporte para o
planejamento e monitoramento desta região costeira.

- Difusão e valorização dos resultados

Ao final do projeto será realizado um seminário de restituição de resultados para os gestores da região e será
gerado um miniatlas em formato digital visando dar acesso aos resultados do projeto para o publico em geral.

Relação entre a Proposta e os Objetivos e Diretrizes do Programa

Os objetivos dos recursos que serão operacionalizados pelo tesouro verde para o IEPA tem como
finalidade  o  desenvolvimento  socioeconômico  do  estado  do  Amapá,  na  perspectiva  da
sustentabilidade,  preservação e conservação dos recursos naturais. A proposta enquadra-se neste
programa uma vez que ao mapear o sistema de praias e as mudanças no litoral do município de
Calçoene será possível estabelecer a curto e médio prazo cenários de mudanças no território. A área
de  trabalho  abriga  empreendimentos  turísticos  que  ja  foram  afetados  pela  erosão  desse  setor
costeiro e desta forma afetaram a economia local. 

A geração das informações desses processos e o  monitoramento por imagens de satélite e drone
propiciaram gerar um arcabouço de conhecimento sobre a região, dando suporte a gestão e tomada
de decisões na alocação de obras e uso dos recursos nesse litoral. Dessa forma, o projeto poderá dar
suporte a sustentabilidade de empreendimentos a longo prazo evitando ainda perdas de recursos
economicos, como tambem dar suporte para apoiar tomadas de decisão reletivo aos processos de
erosão costeira que ocorrem nesse litoral.

Público Alvo

Gestores de municípios costeiros, Governo do Estado do Amapá e Empresas Públicas e Privadas

Problema a ser resolvido: 

Ausência  de  informações  sobre  as  modificações  associadas  a  recuo  e  avanço  do  litoral  que
impactam diretamente os espaços costeiros e seus usos  visando dar  maior suporte a tomada de
decisão pelo poder público, empreendedores e sociedade civil.

Resultados esperados: 

Com a execução da proposta espera-se alcançar os seguintes resultados: 

- contribuir para a ampliação do conhecimento sobre as mudanças no território amapaense que são
responsáveis pelo avanço ou recuo de terras impactando diretamente os empreendimentos na zona
costeira;

- dar suporte as ações a implantação de atividades e empreendimentos na zona costeira em foco;

- contribuir para a tomada de decisão em relação ao uso das areas mais vulneraveis a erosão;



- ampliar a capacidade tecnica para resposta aos efeitos adversos que advirão com o aumento do
nivel do mar devido as mudanças climaticas

- fortalecer e ampliar a capacidade científica  local  no uso de novas ferramentas e adaptação de
metodologias para o monitoramento da linha de costa;

Justificativa das Aquisições dos Equipamentos e Infraestrutura

A maioria  dos dados regionais,  sobre a costa  do Amapá,  estão disponíveis na base de dados e
acervo do Laboratório  de Sensoriamento  Remoto  e  Análises  Espaciais  Aplicado a Ecosistemas
Aquáticos- LASA, no IEPA. No entanto essas informações por satélite são limitadas para análises
em escala  local, embora  sejam um suporte  para compreender  as  modificações  do território  em
questão em escala regional nas analises interanuais. Porém não é possível analisar as mudanças de
aporte de suprimentos de sedimentos que permitem a formação e manutenção dos sistemas praiais
na região de Calçoene.  Por outro lado, as escalas dos dados de imagens ainda são inadequadas para
a análise dos processos costeiros na região da Praia Goibal.  Existiria a possibilidade de uso de
imagens de satélite de alta resolução porém os preços dessas imagens são proibitivos, podem conter
nuvens, além do que também não permitem calcular o balanço sedimentar na região.

O  uso  de  imagens  via  drone,  além  de  permitir  acesso  a  dados  de  volume  dos  materiais
remobilizados  na  praia,  resolve  também  o  problema  de  inacessibilidade  dos  dados  devido  as
nuvens. Por outro lado, permite a análise do problema na escala dos sistemas praiais. No entanto no
momento o IEPA não dispõe desse tipo de plataforma para coleta e processamento desses dados.
Vale ressaltar que a equipe do LASA iniciou sua formação em parceria com a EMBRAPA e com o
Grupo de Pesquisa LEEISA (CNRS, Guyana Francesa)  para uso e processamento desse tipo de
dados.  Assim,  será  necessário  adquirir  o  sistema  de  coleta  das  imagens  e  a  plataforma  para
processamento  das imagens levantadas por drone, pois trata-se de grandes volumes de dados  que
necessitam de uma plataforma mais robusta de processamento.

A aquisição dessa plataforma permitirá não somente realizar o projeto, mas também apoiar outras
ações  de mapeamento  de outros  habitats  em grande escala,  apoiando outras  áreas temáticas  do
IEPA, principalmene no que concerne ao mapeamento de espécies da flora e sua conexão com a
dinâmica ecológica em pequenas regiões. Por ser uma plataforma versátil e devido ao LASA já ter
um  sistema  de  global  de  posicionamento  de  alta  precisao  –  DGPS  será  possível  fazer  os
recobrimentos  necessários  e  fazer  a  análise  multitemporal  com precisao  na  geolocalização  dos
dados.

Será necessário ao projeto ter  recursos realizar as atividades de campo sazonais, os quais estão
associados  com  pagamento  de  diárias,  e  materiais  de  consumo  para  o  desenvolvimento  dos
trabalhos de campo.

A pesquisadora responsável pelo projeto encontra-se em intercâmbio, se aprimorando nas tenicas a
serem utilizadas no projeto, bem como nas outras ferramentas para análises multitemporais e será
um elemento multiplicador para formação de pessoal no Estado do Amapá.



Quadro de Metas e Cronograma de Execução do Projeto

Orçamento Resumido 

Rubrica Valor %

4490.52 - Material permanente 29.488,97 77,49

3390.39 - Pessoa Jurídica 3.030,21 7,96

3390.14 – Diárias 4.320,00 11,35

3390.30 - Material de consumo 1.215,00 3,19

soma 38.054,18 100,00



Orçamento Detalhado

Anexo:

-Cotação 1 (empresa RAZOR Computadores)– Desktop;

-Cotação 2(empresa Sk Tecnologia Ltda.)_Desktop;

-Cotação 3(empresa DELL)_Desktop;

-Cotação 4(empresa OSB Software)_Software fotogramétrico;

-Cotação 5(empresa OSB Software)– Certificado de exclusividade;

-Cotação 6(empresa BH Drone)_Drone;

-Cotação 7(empresa TOP Drone)_Drone;

-Cotação 8(empresa DroneDireto)_Drone;

-Cotação 9 (empresa POSTO JK)– Combustível;

-Cotação 10(empresa ECOPOSTO)_Combustível;

-Cotação 11(empresa POSTO PADRE JULIO)_Combustível;

Cotação 12 (empresa Supermercado FORTALEZA)– Pilha Alcalina AA;

-Cotação 13(empresa Tropical Center)_Pilha Alcalina AA;

-Cotação 14(empresa LCF. Mendes Eirelli ME)_Pilha Alcalina AA;



-Cotação 15(empresa S.R.G. Comercial Ltda-ME)_Ferro 3/8”

-Cotação 16(empresa Amapá Construção Eirelli-ME)_Ferro 3/8”;

Cotação 17(empresa Tropical Center)_Ferro 3/8”;
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