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Fonte: https://www.slideshare.net/igeologicosp/mapa-risco-eroso-costeira-2017



Massaguaçu - Risco 

Muito Alto
Souza & Luna (2010) -

recomendável a realocação do eixo

de rolagem da estrada mais para o

interior da planície costeira (e há

espaço para isso), bem como a

manutenção de uma larga faixa de

proteção entre a praia e a nova

pista, que deverá ser recuperada e

recomposta com vegetação nativa.

Proposta APAMLN - ZUBE

Proposta GT - AIR
Fonte: Souza e Luna (2010)



Tabatinga - Risco Muito Alto
Souza & Luna (2010) - setor SE

erosão pode ser mitigada com a

remoção das construções sobre a

praia. Setor central - realocação

das estruturas urbanas. Além

disso, importante a criação de

zona de proteção livre de

edificações em toda a praia,

incluindo a recuperação das

características originais da orla.

Proposta APAMLN - ZUBE/ZUE

(desembocadura)

Proposta GT - AIR
Fonte: Souza e Luna (2010)



Praia da Maranduba -

Risco Muito Alto

Entre 1962-2001, perdas totais de volume

de areia da ordem de 67.111m3 (Taxa -

0,17m/ano).

Proposta APAMLN - ZUBE / ZUE

(desembocadura)

Proposta GT - AIR (recuperação jundu e

manguezal)

Fonte: Souza e Luna (2009)



Praia Grande - Risco Muito 

Alto

Entre 1962-2001, perdas totais de volume de 

areia da ordem de  382.000m3 (Taxa -

1,9m/ano) - supressão de grande parte da 

pós-praia, principalmente no trecho central da 

praia, com a instalação de equipamentos 

urbanos públicos e privados. 

Proposta APAMLN - ZUE

Proposta GT - AIR (recuperação do jundu)

Fonte: Souza e Luna (2009)



Barra Seca - Risco 

Muito Alto

Praia mais erosiva de todo o litoral

paulista - modificações na rede de

drenagem devido à construção da

BR-101

Entre 1962-2001, perdas totais de

volume de areia da ordem de

35.302m3 (Taxa -0,78m/ano).

Proposta APAMLN - ZUBE

Proposta GT - AIHC(geral)/parte

mais erodida(AIR)/Manguezal (AIR)

Fonte: Souza e Luna (2009)



Ubatumirim  / Estaleiro 

- Risco Muito Alto

Entre 1962-2001, perdas totais de

volume de areia da ordem de

87.197m3 (Taxa -0,36m e -0,25/ano) -

modificação na rede de drenagem

com a construção da BR-101 (desvio

rio Ubatumirim) e dinâmica de

circulação costeira canto E Estaleiro

Proposta APAMLN - ZUBE

Proposta GT - AIHC + AIR

(manguezal) - reflorestamento do

jundu e do manguezal
Fonte: Souza e Luna (2009)



Próximos passos:

• Discutir praias faltantes com risco médio, baixo

e muito baixo;

• Discutir praias em que não foram encontrados

estudos – Proposta: em praias mais

conservadas, cujo acesso se dá somente por

trilha ou embarcação e APAMLN está

propondo ZUBE, mudar para ZPGBio;

• Discutir praias do Setor Maembipe.


