
O FIM DO MUNDO
EM ATAFONA

O avanço do mar está engolindo uma cidade no norte f luminense 
por culpa, em parte, do próprio homem, que deixou o rio Paraíba 
do Sul fraco na luta contra a força das ondas na foz 
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AMBIENTE

e um lado, o Atlântico; 

do outro, o Paraíba 

do Sul. Entre a força 

do oceano e a fraqueza do rio, uma 

comunidade sofre as consequências deste 

encontro das águas. Atafona, um distrito 

de 30 mil habitantes do município de São 

João da Barra, na região norte do Rio de 

Janeiro, está sendo engolido pelo avanço 

do mar. Vários quarteirões, centenas 

de casas jazem sob as dunas de areia. A 

situação é tão preocupante que, desde 

2004, Atafona virou campo de estudos de 

pesquisadores de duas universidades, a do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Federal 

Fluminense (UFF).

De norte a sul do litoral brasileiro, 

o fenômeno da erosão marinha é 

preocupante em centenas de cidades, 

muitas delas também na foz. Por 

que, então, a atenção especial dos 

pesquisadores com Atafona? Primeiro, 

pelos números, que colocam o distrito 

como o ponto do litoral mais invadido pelo 

mar. Desde 1945, as dunas já avançaram 

sobre mais de 20 quarteirões, destruindo 

mais de 400 construções entre prédios 

públicos, hotéis, posto de gasolina, igreja 

D e residências, com cadastro na Prefeitura 

ou clandestinas. Quem primeiro invadiu 

a praia, primeiro foi vítima do contra-

ataque do mar, cujo avanço, com o tempo, 

só ganha força: entre 1954 e 2008, o mar 

avançou 3 metros por ano; em 2008 e 

2009, foram 7,5 metros em 12 meses.

Para alguns moradores, a culpa de 

tanta destruição é de quem construiu a 

capela de Nossa Senhora dos Navegantes 

de costas para o mar. A capela também 

foi engolida e reconstruída na década 

de 1990. Desta vez de frente para o mar, 

mas nem a padroeira resolveu. Alguns 

místicos aproveitam as ruínas para 

escrever mensagens bíblicas e anunciar o 

Apocalipse – no caso, o mundo terminaria 

em areia.

Para os cientistas, as causas do fenômeno 

ainda são um desafi o, mas eles avançam 

nas explicações. Atrás delas, acompanhei 

durante três dias o trabalho de campo 

do coordenador do Projeto Atafona, 

DUNAS
Acima, Atafona, em

1961, 2004 e 2007.
Nas págs. seguintes,
pescadores vão mar

adentro para trabalhar;
a avenida coberta de

areia; o mar no lugar
do posto de gasolina

e a casa destruída 

Os sinais de erosão em Atafona
começaram a aparecer em 1953,
com a barragem de Santa Cecília
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Se o distrito de Atafona começasse
a ser povoado hoje, já seria possível
delimitar as áreas de risco
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Gilberto Pessanha, do Departamento de 

Engenharia Cartográfica da UERJ e de 

Análise Geoambiental da UFF. O professor 

aponta os principais agentes naturais: 

a predominância do vento nordeste, a 

força das ondas, a diminuição da vazão 

e o déficit hídrico e sedimentar do rio 

Paraíba do Sul, que desemboca no mar em 

Atafona.

A força do vento nordeste pode ser 

visualizada pela posição das casuarinas, 

árvores típicas da região: ele sopra do mar 

em direção ao continente aumentando 

a força das ondas e deslocando as dunas 

terra adentro. Mas não se culpe só a 

natureza, segundo o pesquisador. “O 

homem nada pode fazer quanto ao sentido 

do vento e da força do mar. Essas forças 

naturais sempre existiram e sempre 

buscaram se equilibrar. O que acentua o 

processo em andamento em Atafona pela 

ação do homem está relacionado a um dos 

principais atores desse problema, o rio 

Paraíba do Sul”, explica Pessanha.

Aos fatos: os sinais de erosão em Atafona 

começaram a avançar significativamente 

a partir de 1953, quando foi construída 

a barragem de Santa Cecília, no médio 

Paraíba, para desviar água para o rio 

Guandu. Hoje são 12 barragens nos pouco 

mais de 1.100 quilômetros do Paraíba do 

Sul, desde a nascente na Serra do Mar, em 

São Paulo, passando por Minas Gerais até 

chegar ao Atlântico, no Rio de Janeiro. 

As barragens retêm água e sedimentos 

até nos períodos mais chuvosos, ou seja, 

provocam o déficit hídrico e sedimentar 

do rio.

Outro agravante é o desmatamento na 

bacia do Paraíba do Sul. Sem o filtro da 

mata ciliar, terra e entulho se depositam 

no leito, o rio fica assoreado, os bancos 

de areia aparecem. Além de dificultar 

a navegação, o assoreamento diminui a 

vazão do rio. O desvio da água para uso 

em propriedades particulares e para a 

irrigação da lavoura – como os canaviais 

entre Campos dos Goytacazes e São João 

da Barra, no norte fluminense – agrava 

o problema, fazendo o rio chegar à foz 

cada vez mais fraco. Com baixa vazão, o 

rio oferece menos resistência às águas do 

mar.

A retenção da água da chuva e 

dos sedimentos nas barragens ajuda 

a diminuir a vazão e a aumentar o 

assoreamento. “Esse sedimento que fica 

pelo caminho, caso chegasse à foz se o 

rio tivesse mais volume e correnteza, 

ajudaria na recomposição da faixa de 

areia engolida pelo mar e pela ação 

agressiva do vento”, explica o pesquisador. 

Sem os sedimentos que o rio deveria 

trazer, várias espécies de peixes ficam sem 

a matéria orgânica de que se alimentam, 

não desovam mais no rio e se afastam 

do delta do mar, prejudicando a pesca, a 

principal atividade econômica de Atafona. 

Os pescadores estão tendo que ir cada vez 

mais mar adentro para encontrar peixes 

que antes eram facilmente encontrados 

perto do litoral. Ou seja, gastam mais 

tempo e dinheiro para obter o mesmo 

resultado na pesca.

A coleta de caranguejos também foi 

bastante prejudicada pela redução e 

Sobre o Projeto Atafona do Departa-
mento de Engenharia Cartográfica da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e do Departamento de Geologia da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
em: www.atafona.uerj.br

SAIBA MAIS

Uma velha 
história

Não é de hoje que a erosão ma-
rinha afeta a planície costeira 
onde hoje se localiza Atafona. 
Os movimentos de prograda-
ção (engordamento da faixa 
de areia) e de retrogradação 
(encurtamento) já ocorriam há 
cerca de 10 mil anos, no perío-
do conhecido como Holoceno. 
A descoberta é dos pesquisa-
dores do Projeto Atafona, que 
entre 2004 e 2005 coletaram 
e analisaram sedimentos a 4 
metros de profundidade, em 
25 pontos. O resultado da estra-
tigrafia mostrou que as erosões 
do passado duravam de 100 a 
500 anos. Faz tempo que a re-
gião sofre mudanças contínuas 
na faixa de areia. A novidade 
é a presença do homem neste 
ambiente.
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poluição do mangue. Muitas famílias que 

tiveram suas casas engolidas pelas dunas 

passaram a ocupar, desordenadamente, 

áreas mais próximas dos manguezais e 

a poluir o ecossistema costeiro. Do outro 

lado, a invasão da água do mar deixa a do 

mangue mais salobra, o que prejudica a 

vegetação. O desequilíbrio e a redução da 

área provocaram substancial redução na 

oferta de caranguejos. Entre a ocupação 

desordenada e as investidas cada vez mais 

intensas do mar, a área do mangue é hoje 

de apenas 10% do que era na década de 

1950.

Curiosamente, as transformações 

pelas quais Atafona está passando estão 

atraindo cada vez mais turistas. Quem 

fi ca impressionado com as imagens, quer 

conferir o fenômeno de perto. Enquanto 

a maioria das cidades tem seus pontos 

turísticos fi xos, pode-se dizer que os 

cartões-postais de Atafona estão em 

constante mudança. O farol da cidade, por 

exemplo, já mudou de lugar duas vezes. O 

Hotel do Julinho, por anos a imagem mais 

conhecida do distrito, foi vencido pelo 

mar em 2008.

É o caso de recorrer ao velho chiste 

“Visite Atafona antes que acabe”?. Ainda 

não, dizem os pesquisadores. Dique, 

molhe hidráulico ou quebra-mares são 

obras muito caras e que podem se revelar 

inúteis a médio ou longo prazo. Mas, 

pelo menos, eles já conseguem delimitar 

a área de risco. “Se Atafona começasse 

a ser povoada hoje, já se teria uma ideia 

da margem de segurança necessária sem 

construções onde o mar pudesse avançar 

sem causar danos”, segundo Pessanha.

Uma solução possível seria 

desapropriar os imóveis que estão na área 

de risco e transferir os moradores para 

os pontos seguros. Mas isso esbarra em 

entraves políticos, em questões jurídicas e 

culturais dos moradores, que vivem direta 

ou indiretamente dependentes do mar.

Enquanto isso, Atafona continua no 

mapa, com mais areia, mais mar, como 

testemunho da força da natureza e da 

fraqueza das intervenções desastrosas do 

homem no meio ambiente.

A praia de Atafona é distrito do município 
de São João da Barra (RJ). Na região norte 
fl uminense, quase fronteira com o estado 

do Espírito Santo, fi ca na foz do 
Paraíba do Sul.
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APOCALIPSE
No limite do

muro da casa
de alto padrão
ou em imóveis

menores, a areia
compromete

moradias e lojas.
À direita, citações

bíblicas nos escombros
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