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RESUMO 

O objetivo geral desta Tese de Doutorado foi o monitoramento costeiro sazonal (em escala temporal trimestral) 

de áreas costeiras e estuarinas de um trecho do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 

sensível ambientalmente e de intensa erosão sedimentar sob as atividades petrolíferas, para servir de base na 

implantação de projetos de contenção da erosão e na mitigação dos impactos causados pela dinâmica costeira. 

Para atingir o objetivo geral, o trabalho foi desenvolvido de maneira sistemática em três etapas, as quais 

consistiram os objetivos específicos. A primeira etapa foi da implantação da infraestrutura geodésica de 

referência para a realização dos levantamentos geodésicos da área de estudo. Compreendeu a implantação da 

Rede GPS do Litoral Setentrional do RN (RGLS), constituída de estações com coordenadas geodésicas e 

altitudes ortométricas de precisão; posicionamento de Referências de Nível (RN) e avaliação do modelo geoidal 

gravimétrico disponível, para serem utilizados na altimetria por GPS de precisão; e desenvolvimento de 

aplicativos para a altimetria por GPS de precisão. A segunda etapa foi do desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

metodologias para o levantamento, processamento, representação, integração e análises de Linhas de Costa (LC) 

e Modelos Digitais de Elevação (MDE) obtidos por técnicas geodésicas de posicionamento. Incluiu desde a 

escolha dos equipamentos e métodos de posicionamento a serem utilizados, em função da precisão requerida e 

da estrutura implantada, até a definição do indicador de LC e dos referenciais geodésicos mais adequados ao 

monitoramento costeiro de precisão. A terceira etapa foi do monitoramento geodésico sazonal da área de estudo. 

Definiu as épocas de execução dos levantamentos geodésicos, a partir da análise do padrão de dinâmica 

sedimentar da área de estudo; execução dos levantamentos, com os objetivos de calcular e localizar áreas e 

volumes de erosão e acresção (balanços sedimentares areal e volumétrico) ocorridas nas LC e nas superfícies das 

praias e ilhas ao longo do ano, e estudo das correlações entre as variações mensuradas (em área e volume) entre 

os levantamentos e a atuação dos agentes dinâmicos costeiros. Os resultados permitiram um estudo integrado das 

relações espaciais e temporais das causas e consequências dos intensos processos costeiros atuantes na área, 

especialmente com a mensuração da variabilidade da erosão, transporte, balanço e suprimento sedimentares ao 

longo do ciclo anual de construção e destruição das praias. Nas análises dos resultados, foi possível identificar as 

causas e consequências da intensa erosão costeira nas praias expostas, analisar a recuperação sedimentar das 

praias e a acresção nos canais de maré e nos estuários. A partir da ótica das variações sazonais das linhas de 

costa, intervenções antrópicas de contenção de erosão foram propostas com o objetivo de recuperar a situação 

anterior das praias em processo de erosão. 

Palavras-Chaves: Monitoramento costeiro, monitoramento geodésico, sistema praial e estuarino. 
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ABSTRACT 

The general objective of this thesis has been seasonal monitoring (quarterly time scale) of coastal and estuarine 

areas of a section of the Northern Coast of Rio Grande do Norte, Brazil, environmentally sensitive and with 

intense sediment erosion in the oil activities to underpin the implementation of projects for containment of 

erosion and mitigate the impacts of coastal dynamics. In order to achieve the general objective, the work was 

done systematically in three stages which consisted the specific objectives. The first stage was the 

implementation of geodetic reference infrastructure for carrying out the geodetic survey of the study area. This 

process included the implementation of RGLS (Northern Coast of the RN GPS Network), consisting of stations 

with geodetic coordinates and orthometric heights of precision; positioning of Benchmarks and evaluation of the 

gravimetric geoid available, for use in GPS altimetry of precision; and development of software for GPS 

altimetry of precision. The second stage was the development and improvement of methodologies for collection, 

processing, representation, integration and analysis of CoastLine (CL) and Digital Elevation Models (DEM) 

obtained by geodetic positioning techniques. As part of this stage have been made since, the choice of equipment 

and positioning methods to be used, depending on the required precision and structure implanted, and the 

definition of the LC indicator and of the geodesic references best suited, to coastal monitoring of precision. The 

third step was the seasonal geodesic monitoring of the study area. It was defined the execution times of the 

geodetic surveys by analyzing the pattern of sediment dynamics of the study area; the performing of surveys in 

order to calculate and locate areas and volumes of erosion and accretion (sandy and volumetric sedimentary 

balance) occurred on CL and on the beaches and islands surfaces throughout the year, and study of correlations 

between the measured variations (in area and volume) between each survey and the action of the coastal dynamic 

agents. The results allowed an integrated study of spatial and temporal interrelationships of the causes and 

consequences of intensive coastal processes operating in the area, especially to the measurement of variability of 

erosion, transport, balance and supply sedimentary over the annual cycle of construction and destruction of 

beaches. In the analysis of the results, it was possible to identify the causes and consequences of severe coastal 

erosion occurred on beaches exposed, to analyze the recovery of beaches and the accretion occurring in tidal 

inlets and estuaries. From the optics of seasonal variations in the CL, human interventions to erosion contention 

have been proposed with the aim of restoring the previous situation of the beaches in the process of erosion. 

Keywords: Coastal Monitoring, Geodetic Monitoring, Praial and estuarine system. 
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1.1 – Apresentação 
 

Esta Tese de Doutorado faz parte do conjunto de requisitos necessários à obtenção do 

título de Doutor em Ciência e Engenharia de Petróleo do Programa de Pós Graduação em 

Ciência e Engenharia de Petróleo (PPGCEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). As atividades de pesquisa realizadas estão vinculadas aos Projetos 

Cooperativos de Pesquisa da Rede Cooperativa Norte-Nordeste de Monitoramento Ambiental 

de Áreas sob Influência da Indústria Petrolífera (REDE 05 – PETROMAR, CTPETRO–

FINEP / PETROBRAS / CNPq), que compreende projetos nos seguintes temas de pesquisa: 

Monitoramento Ambiental de Áreas de Risco a Derrames de Petróleo e seus Derivados 

(Projeto PETRORISCO) e de sua Fase 2 (Projeto PETRORISCO - Continuidade); 

Monitoramento das Mudanças Ambientais e da Influência das Forçantes Hidrodinâmicas na 

Morfodinâmica Praial no Campo de Serra-Macau na Bacia Potiguar (Projeto 

HIDROSEMA); e Monitoramento das Mudanças de Longo Prazo e da Poluição por Óleo nos 

Ecossistemas Marinhos Costeiros da Região Norte e Nordeste do Brasil (Projeto MOLECO). 

Tais projetos cooperativos envolvem alunos, professores e pesquisadores desta universidade e 

de outras instituições nacionais e internacionais. As atividades desta Tese de Doutorado foram 

desenvolvidas com o apoio logístico do Laboratório de Geoprocessamento do Departamento 

de Geologia da UFRN (GEOPRO/DG/UFRN). 

 
 

1.2 – Contexto do Problema e Estado da Arte 
 

A área de estudo, composta por um sistema de praias oceânicas, ilhas barreiras e 

canais de maré, está localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), entre os municípios de Macau e Guamaré, numa faixa de aproximadamente 30 km de 

litoral (Figura 1.1). A Figura 1.2 apresenta o mapa geomorfológico da área de estudo com a 

distribuição espacial dos quatro (4) trechos selecionados para o monitoramento, a Praia da 

Soledade, a Ilha Ponta do Tubarão, a Ilha do Fernandez e a Praia do Minhoto, assim como os 

canais de maré adjacentes. Como referência à localização espacial dos trechos, a Figura 1.2 

apresentou as nove estações da Rede GPS do Litoral Setentrional do RN (RGLS), implantada 

e mantida pelo GEOPRO/DG/UFRN com o objetivo de servirem de base aos levantamentos 

geodésicos planialtimétricos executados na área de estudo. 

O sistema é caracterizado pela intensa ação de processos costeiros, tais como 

transporte eólico e litorâneo, erosão generalizada, alterações no balanço de sedimentos, 

variações na Linha de Costa (LC), abertura e fechamento de canais de marés e formação de 
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ilhas barreiras. Tais processos são influenciados por fatores geológicos (elementos tectônicos 

regionais e locais) interagindo com a ação direta dos agentes dinâmicos costeiros (clima, 

vento, marés, ondas e correntes marinhas) e pela intensa interferência de atividades antrópicas 

(Nascimento, 2009; Souto, 2009; Chaves, 2005; Grigio et al. 2005). 

 
 
Figura 1.1. Localização da área de estudo, entre Macau e Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, com as 
principais vias de acesso. 

 

 
 
Figura 1.2. Mapa geomorfológico da área de estudo (Silva et al. 2010) com a distribuição espacial dos 4 trechos 
selecionados para o monitoramento (Praia da Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e Praia do 
Minhoto) e das 9 estações da RGLS (EST-01 a EST-09). 
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Neste contexto de dinâmica costeira estão inseridas importantes atividades 

sócioeconômicas para o Estado do Rio Grande do Norte, tais como a salineira, a petrolífera, a 

eólica e a de carcinicultura, além da importância ecológica e ambiental da área, onde foi 

criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RDSPT). A salineira 

corresponde à principal atividade antrópica da região, sendo que, o município de Macau é o 

maior produtor de sal do Estado do Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal 

marinho do Brasil. A atividade petrolífera constitui a segunda maior interferência antrópica da 

região, com os Campos Petrolíferos de Macau e Serra que possuem poços produtores, 

oleodutos, estações produtoras e torres eólicas ao longo de quase toda a costa. A atividade 

eólica é de grande importância para o RN, principalmente após a implantação do Parque 

Eólico Alegria, localizado na Praia do Minhoto e que, em plena operação, será o maior parque 

eólico da América Latina. A carcinicultura representa a atividade de maior tendência atual à 

expansão, com a construção de novos viveiros de camarão ou com a ocupação de áreas 

anteriormente utilizadas na extração de sal. A RDSPT, criada em 2003 nos municípios de 

Macau e Guamaré, possui uma área de 12.960 ha repleta de praias arenosas, estuários, 

manguezais, e campos de dunas fixas e móveis (Costa, 2010; Nascimento, 2009; Souto, 

2009). 

A intensa geodinâmica tem provocado sérios problemas às atividades 

socioeconômicas presentes na área, além de se configurar como um potencial problema 

ambiental, como ilustra a Figura 1.3. Na Praia da Soledade, por exemplo, o avanço da LC em 

direção ao continente tem ameaçado as instalações dos campos petrolíferos de Serra e de 

Macau, tais como cavalos de extração, queimadores de gás, torres eólicas e dutos expostos de 

petróleo e gás; em certos trechos da LC já houve até a implantação de estruturas de contenção 

de erosão e dunas artificiais. Na Praia do Minhoto, em determinadas épocas do ano, a erosão 

costeira tem exposto os dutos de emissários de petróleo que interligam o Campo Petrolífero 

de Guamaré com as plataformas de petróleo a mar aberto, se configurando como um risco 

eminente ao meio ambiente e à segurança dos moradores locais e banhistas; na época de 

implantação, a pista de dutos foi instalada a 2 m de profundidade. Ainda, a intensa dinâmica 

tem provocado a erosão das ilhas barreiras da área de estudo, que protegem a Praia da 

Soledade e os estuários de Barreiras e Diogo Lopes do impacto das ondas de mar aberto, 

sendo importantes na contenção da erosão costeira nesses trechos. 

Devido à característica geodinâmica e à importância socioeconômica e ecológica para 

o Estado do Rio Grande do Norte, a zona costeira da área de estudo tem sido objeto de 

pesquisas sobre monitoramento ambiental. Tais pesquisas têm a finalidade de acompanhar a 
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evolução da região, servindo de base na tomada de decisões pelos órgãos responsáveis pela 

gestão costeira e na mitigação de impactos causados pelo processo de erosão/acresção de 

sedimentos sobre as atividades socioeconômicas. Estes estudos vêm sendo realizados 

principalmente com uso de imagens de satélites de resolução moderada (10 a 30m) e alta 

(0,60 a 4,0m) no acompanhamento da evolução multitemporal das linhas de costa, na 

identificação de áreas de erosão/acresção e na análise morfométrica (Franco, 2010; 

Nascimento, 2009; Souto, 2009; Chaves 2005; Grigio et al., 2005). Por exemplo, Souto 

(2009) estudou a variação de LC com imagens de satélites de 10 datas distintas em um 

período de 15 anos (1988 a 2003). Os resultados mostraram que a Ilha Ponta do Tubarão, 

localizada na porção central da área de estudo, migrou 692 m no sentido WSW e sofreu uma 

redução de área de 51%. Já a Barra do Corta Cachorro, localizada na porção Oeste da área, 

migrou 685 m no sentido WNW. Nascimento (2009), com uso de imagens de satélites e 

fotografias aéreas entre os anos de 1954 a 2007, monitorou as áreas de erosão e acresção na 

área de estudo ao longo das décadas e, entre outros resultados, detectou as épocas das 

aberturas dos canais de maré e das formações das ilhas barreiras do Fernandez e da Ponta do 

Tubarão, entre o final da década de 70 e o início da década de 80.  

 
Figura 1.3. Problemas causados pela erosão costeira na área de estudo, mostrando o potencial erosivo dos 
processos costeiros. Na Praia de Soledade (a) a erosão atingiu a estrada de acesso às instalações petrolíferas, nas 
quais foram implantadas estruturas de contenção de erosão. Na Praia de Minhoto (b) o duto de emissário de 
petróleo para plataforma a mar aberto foi exposto pela erosão costeira. Na Ilha do Fernandez (c) o recuo da linha 
de costa provocou a formação de paleomangues na zona de espraiamento. Na Ilha Ponta do Tubarão (d) a 
vegetação ativa de manguezal ficou exposta na zona de arrebentação. 
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Além do monitoramento por imagens de satélites orbitais, o GEOPRO/DG/UFRN 

vem estudando e aplicando novas tecnologias e metodologias para potencializar e avançar no 

monitoramento costeiro ambiental da área de estudo. Entre as novas tecnologias destaca-se o 

posicionamento pelo Global Positioning System (GPS) e o imageamento com o Laser 

Scanner (LS) terrestre e aéreo. A partir dessas técnicas, cada vez mais precisas e rápidas, 

tornou-se possível a geração de Modelos Digitais de Elevação (MDE) com alta precisão em 

extensas áreas costeiras e em reduzido intervalo de tempo. A comparação dos MDE 

georreferenciados obtidos sistematicamente ao longo do tempo permite, além da identificação 

e da mensuração da variação da LC e do cálculo das áreas de erosão ou acresção, o cálculo do 

volume e da orientação do transporte de sedimentos.  

Neste contexto, Souto (2009) iniciou os trabalhos de modelagem digital de elevação 

na região em estudo, especificamente na Ilha Ponta do Tubarão e na Ilha de Corta Cachorro. 

Os levantamentos multitemporais nas linhas de costa e nas superfícies costeiras foram 

executados pelo GPS no modo RTK (Real Time Kinematic) em duas datas distintas, fevereiro 

e março de 2007, e com uso de uma estação de referência implantada no interior de cada ilha. 

Na Ilha Ponta do Tubarão, foi detectado um saldo positivo no balanço sedimentar de 91.710 

m3, com uma proporção de 55 % do volume de ganho em relação à perda de sedimentos. 

Nesse caso, a área de ganho de sedimentos esteve localizada, em geral, na porção mais a 

Sudoeste da ilha. Na Barra de Corta Cachorro, o balanço sedimentar foi também positivo, 

com saldo de 8.966 m3 de sedimentos acrescidos. O ganho do volume de sedimentos ocorreu 

mais na porção interna da ilha e em sua porção extremo Leste. 

A partir de Souto (2009), outros trabalhos vêm sendo desenvolvidos, sobretudo com 

os objetivos do aumento da amplitude temporal, pela continuidade dos levantamentos 

periódicos, do aumento da extensão da área, agora em níveis regionais, do aperfeiçoamento 

das técnicas de aquisição e modelagem dos dados, assim como da interpretação dos 

resultados. Esses levantamentos estão permitindo um estudo mais aprofundado e integrado 

sobre as causas e conseqüências dos intensos processos costeiros atuantes na área, 

especialmente os agressivos efeitos da erosão costeira. 

 
 

1.3 – Objetivos 
 

O objetivo geral desta Tese de Doutorado foi o monitoramento geodésico costeiro 

sazonal (em escala temporal trimestral) de áreas costeiras e estuarinas de um trecho do Litoral 

Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, sensível ambientalmente e de intensa 
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erosão sedimentar sob as atividades petrolíferas, para servir de base na implantação de 

projetos de contenção da erosão e na mitigação dos impactos causados pela dinâmica costeira.  

Para atingir o objetivo geral, o trabalho foi desenvolvido de maneira sistemática em 

etapas, as quais consistiram nos seguintes objetivos específicos: 

1) Implantação de infraestrutura geodésica de referência para a realização dos 

levantamentos geodésicos da área de estudo. Esta etapa compreendeu a implantação da Rede 

GPS do Litoral Setentrional do RN (RGLS), constituída de estações com coordenadas 

geodésicas e altitudes ortométricas de precisão; posicionamento de Referências de Nível (RN) 

da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) e avaliação do modelo geoidal 

gravimétrico do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pertencentes ao Sistema 

Geodésico Brasileiro (SGB), para serem utilizados na altimetria por GPS de precisão; e 

desenvolvimento de aplicativos para a altimetria por GPS de precisão; 

2) Desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias para o levantamento, 

processamento, representação, integração e análises de LC e MDE obtidos por técnicas 

geodésicas de posicionamento. Esta etapa inclui desde a escolha dos equipamentos e métodos 

de posicionamento a serem utilizados, em função da precisão requerida e da estrutura 

implantada, até a definição do indicador de LC e dos referenciais geodésicos mais adequados 

ao monitoramento costeiro de precisão; 

3) Monitoramento geodésico da área de estudo. Esta etapa consistiu na definição das 

épocas de execução dos levantamentos geodésicos, a partir do estudo do padrão de dinâmica 

sedimentar da área de estudo; execução dos levantamentos, com os objetivos de calcular e 

localizar áreas e volumes de erosão e acresção (balanços sedimentares areal e volumétrico) 

ocorridas nas linhas de costa e nas superfícies das praias e ilhas ao longo do ciclo anual de 

construção e destruição das praias; e estudo das correlações entre as variações mensuradas 

(em área e volume) entre os levantamentos e a atuação dos agentes dinâmicos costeiros, com 

a finalidade de realizar um estudo integrado das relações espaciais e temporais das causas e 

consequências dos intensos processos costeiros atuantes na área, especialmente nos estudos de 

erosão, balanço, transporte e suprimento sedimentar.  

As informações obtidas consistem em uma base de dados confiável e precisa sobre a 

erosão costeira da área de estudo, importante no desenvolvimento de projetos de intervenções 

antrópicas com o objetivo de subsidiar a mitigação de impactos causados pelo processo de 

erosão/acresção de sedimentos sobre as atividades socioeconômicas e permitir o convívio 

sustentável das atividades industriais com os ecossistemas costeiros. 
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1.4 – Justificativa 
 
 
1.4.1 – Contribuição ao monitorameno costeiro 
 

A área de estudo já foi objeto de vários estudos sobre variação temporal de linhas de 

costa com uso de imagens de satélites de diversas resoluções e em diferentes intervalos de 

tempo de monitoramento, principalmente decadais (Chaves, 2005; Grigio et al., 2005; 

Nascimento, 2009; Souto, 2009). Nesse caso, como as variações nas linhas de costa são 

relativamente grandes, as condições de maré e as resoluções espaciais e temporais da maioria 

dos sensores orbitais atuais não interferem substancialmente nos resultados. No entanto, ainda 

não tinha sido realizado um estudo sistemático de monitoramento costeiro em escala de tempo 

trimestral, com levantamentos in situ, que atendesse aos requisitos básicos necessários quanto 

à precisão e ao uso de referenciais e que fosse realizado entre períodos nos quais os agentes 

dinâmicos costeiros fossem controlados. Com isso, avançou metodologicamente ao monitorar 

os processos costeiros sazonais (dinâmica, transporte, balanço e suprimento sedimentares) nas 

duas componentes geodésicas, planimétrica e altimétrica, a partir da comparação entre MDE 

multitemporais obtidos sistematicamente entre épocas cujos parâmetros dos agentes 

dinâmicos costeiros eram conhecidos, o que permitiu o estudo das correlações entre as 

variações superficiais e volumétricas mensuradas entre os modelos e a atuação dos agentes 

dinâmicos durante o intervalo de monitoramento.  

A escala de tempo trimestral adotada na metodologia é importante, pois as atividades 

industriais se encontram numa área marcada por intensa dinâmica costeira, onde os processos 

erosivos e acrescionais ao longo dos ciclos anuais de construção e destruição das praias 

modificam a morfologia da costa em curto intervalo de tempo. Assim, este estudo pode ser 

utilizado na identificação de áreas para proteção e recuperação, onde houver instalações 

industriais e ocupações antrópicas; na preservação das ilhas barreiras, necessárias à 

manutenção dos estuários; e na prevenção de possíveis impactos ao meio ambiente e às 

próprias indústrias, pela previsão dos picos de erosão e na identificação de necessidade de 

implantação de obras de contenção da erosão. No futuro, a comparação entre linhas de costa 

obtidas ao longo de anos de monitoramento e em períodos de máxima e mínima intensidade 

de erosão costeira anual permitirá o estudo da capacidade de recuperação sedimentar das 

praias quando submetidas à erosão intensa. Essas informações serão importantes nas 

implantações de intervenções antrópicas para a mitigação de impactos causados pela erosão 

costeira. 
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1.4.2 – Contribuição da Geodésia 
 

A Geodésia, ciência que estuda a forma, as dimensões, o campo de gravidade da Terra 

e suas variações temporais, forneceu importantes contribuições aos estudos de dinâmica 

costeira da área de estudo. Por exemplo, na implantação da infraestrutura geodésica de 

referência foi implantada a RGLS, constituída de estações geodésicas com coordenadas 

geodésicas e altitudes ortométricas de precisão. Ainda nesta fase foi feita a avaliação do 

geóide gravimétrico do IBGE, importante na altimetria por GPS de precisão, e a 

disponibilização de metodologia e programas computacionais para a realização da altimetria 

por GPS de precisão.  

Após a implantação da infraestrutura foram desenvolvidas e adaptadas metodologias 

geodésicas de levantamento de LC e geração de MDE de litorais arenosos para aplicações em 

estudos de dinâmica costeira. Neste caso, as principais contribuições da Geodésica foram, 

além de fornecer alta precisão no posicionamento GPS, obter LC e MDE georreferenciados e 

com altitudes relacionadas ao modelo geoidal adotado no SGB. Por ser um produto digital, a 

visualização espacial dos elementos do modelo independe da escala, o que permitiu as 

análises micromorfológicas em áreas de grandes extensões, através de programas 

computacionais específicos. Por ser um produto georreferenciado, os modelos fornecem a 

localização geográfica exata das feições geomorfológicas presentes na área, além de suas 

relações espaciais, o que o torna útil na compreensão das variações morfológicas no domínio 

espacial, auxiliando na compartimentação morfológica. Por ser um produto relacionado ao 

modelo geoidal do SGB, as altitudes das feições morfológicas podem ser comparadas com as 

de outros modelos na área de estudo ou em outras áreas, além de fornecer alta precisão 

altimétrica em relação ao nível médio dos mares.  

A partir da infraestrutura criada e da metodologia desenvolvida foi possível atingir o 

principal objetivo desta Tese de Doutorado, o monitoramento geodésico costeiro sazonal a 

partir de LC e MDE georreferenciados e multitemporais. O georreferenciamento permitiu a 

comparação multitemporal dos modelos digitais, o que possibilitou a análise da 

morfodinâmica praial no domínio temporal no mesmo nível de detalhe em que as feições 

morfológicas foram modeladas. Essa comparação permitiu a identificação e a quantificação 

da sazonalidade das alterações morfodinâmicas ocorrentes na área de estudo e ainda 

determinar a correlação das alterações com os agentes dinâmicos envolvidos nos processos 

costeiros. Assim, foi possível mensurar a variabilidade espacial e temporal da erosão (ou 
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acresção), transporte, balanço e suprimento sedimentares ao longo do ano, contribuindo para o 

melhor entendimento da influência da frequência e da magnitude dos agentes dinâmicos sobre 

esses processos.  

A aplicação da metodologia geodésica possibilita ainda análises importantes para o 

conhecimento dos mecanismos envolvidos nas variações das LC em sistemas tropicais de 

praias oceânicas e ilhas barreiras. A alta precisão posicional das LC permitiu a 

compartimentação das praias e ilhas monitoradas em setores em função de seus diversos graus 

de exposição às ondas de mar aberto, tais como praia exposta, canais de maré e estuários, 

sobre as quais foram calculadas as variações das LC com o objetivo de entender a frequência 

e a intensidade da variabilidade espacial e temporal dos processos costeiros e estuarinos, bem 

como de seu grau de influência nas atividades antrópicas, no balanço sedimentar areal e 

volumétrico e no transporte sedimentar. As variações sedimentares volumétricas foram 

calculadas nas LC e nas superfícies das praias e ilhas barreiras, sendo importantes na 

identificação do tipo de transporte que controlou o balanço sedimentar em cada intervalo de 

monitoramento, se o hidrodinâmico na LC ou o eólico na superfície da praia ou ilha, e na 

análise da variação e disponibilidade do suprimento sedimentar ao longo do monitoramento. 

 
 
1.5 – Estrutura da Tese 
 

A Tese de Doutorado foi desenvolvida parcialmente no formato de artigos científicos. 

O Capítulo 1, de Introdução Geral, apresenta a área de estudo, os problemas de erosão 

enfrentados pela indústria petrolífera e pelo meio ambiente, os estudos realizados até o 

momento, os avanços metodológicos alcançados e a contribuição da Geodésia ao 

monitoramento costeiro realizado. O Capítulo 2 apresenta o artigo científico submetido ao 

Boletim de Ciências Geodésicas, que descreve a implantação da infraestrutura geodésica 

básica de referência para o desenvolvimento dos trabalhos geodésicos de monitoramentos na 

área de estudo. O Capítulo 3 apresenta o artigo científico submetido à Revista Brasileira de 

Cartografia, que discute os aspectos relacionados com a metodologia desenvolvida para os 

levantamentos de LC e a geração de MDE da área de estudo, com uso da RGLS apresentada 

no Capítulo 2 e para serem utilizadas no monitoramento geodésico do capítulo 4. O Capítulo 

4 apresenta o artigo científico que será submetido ao Journal of Coastal Researsh, que aborda 

o monitoramento geodésico da área de estudo ao longo do ano, com uso da RGLS apresentada 

no Capítulo 2 e da metodologia descrita no Capítulo 3. O Capítulo 5 faz a Conclusão Geral, 

que relaciona os objetivos iniciais e as conclusões feitas nos capítulos anteriores, além das 
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recomendações para trabalhos futuros. Portanto, esta Tese de Doutorado apresenta os artigos 

científicos na sequência em que foram desenvolvidos. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresentou os dados, as técnicas e os procedimentos envolvidos na implantação da Rede GPS do 
Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), que consiste de nove estações geodésicas distribuídas em 
aproximadamente 30 km de litoral. A rede teve o objetivo inicial de servir de base aos levantamentos geodésicos 
necessários ao monitoramento ambiental de áreas costeiras, submetidas à intensa dinâmica e de grande 
importância socioeconômica e ecológica para o Estado. As coordenadas foram determinadas pelo 
posicionamento relativo estático do GPS, usando estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 
(RBMC) do GPS como referências. As altitudes ortométricas foram determinadas pela altimetria por GPS no 
modo relativo, usando Referências de Nível (RN) da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) e o 
geóide gravimétrico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultados, foram obtidas 
coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas com acurácia externa decimétrica em relação ao SGB e acurácia 
interna centimétrica em relação às estações da rede. A metodologia permitiu o estudo de aspectos geodésicos 
envolvidos na altimetria por GPS e a materialização de uma estrutura geodésica de referência aos futuros 
levantamentos a serem realizados na área de abrangência da rede. 
 
Palavras chaves: Rede GPS, Monitoramento Costeiro, Nordeste do Brasil 
 

ABSTRACT 
 
This paper presented the data, techniques and procedures involved in implantation of the RGLS (Rede GPS do 
Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte), that consists of nine geodetic stations distributed in approximately 
30km of coastline. The network had the initial objective of serving as base for geodetic surveys required for 
environmental monitoring of coastal areas, subjected to intense geodynamic activity and socio-economic and 
ecological importance to the State. The coordinates were determined by static relative positioning of GPS, using 
stations from the RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do GPS) as references. The orthometric 
heights were determined by GPS altimetry in a relative way, using Bench Marks (RN) of the RAFB (Rede 
Altimétrica Fundamental do Brasil) and gravimetric geoid of the IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). As results were obtained geodetic coordinates and orthometric heights with external decimeter 
accuracy in relation to RBMC and internal centimetric accuracy in relation to network stations. The 
methodology allowed the study of aspects involved in GPS altimetry, and the materialization of a geodesic 
structure of reference for future surveys to be performed in the area of the network. 
 
Keywords: GPS Network, Coastal Monitoring, Northeast Brazil 
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2.1 – Introdução 
 

Classicamente, o monitoramento terrestre de zonas costeiras era realizado a partir de 

perfis topográficos dispostos perpendicularmente à Linha de Costa (LC) e sobre os quais eram 

calculados os recuos ou avanços das LC, com o objetivo de identificar áreas de acresção ou 

erosão. No entanto, tais levantamentos somente forneciam informações pontuais e locais da 

dinâmica das praias, muitas vezes não sendo representativos da complexidade da dinâmica 

costeira e insuficientes para o cálculo de áreas e volumes de erosão ou acresção (Chaves, 

2005; Lima, 2004). Com o avanço e proliferação das técnicas espaciais de posicionamento, 

especialmente o GPS (Global Positioning System), o método clássico foi substituído pelo 

espacial, com os benefícios da precisão, simplicidade operacional, rapidez e baixo custo 

(Rocha et al., 2009; Souto, 2009; Baptista et al., 2008; Esteves et al., 2006; Moore et al., 

2006). A partir dessa técnica, cada vez mais precisa e rápida, tornou-se possível a geração de 

Modelos Digitais de Elevação (MDE) com alta precisão em extensas áreas costeiras e em 

reduzido intervalo de tempo. A comparação dos MDE georreferenciados obtidos 

sistematicamente ao longo do tempo permite, além da identificação e da mensuração da 

variação da LC e do cálculo das áreas de erosão ou acresção, o cálculo do volume e da 

orientação do transporte de sedimentos.  

No entanto, para o monitoramento de extensas áreas costeiras em curto intervalo de 

tempo e com alta precisão, devem ser adotados procedimentos adequados de aquisição e 

processamento dos dados. A aquisição deve ser feita com o posicionamento relativo 

cinemático (em tempo real ou pós-processado), no qual, as coordenadas dos pontos de 

interesse são determinadas com sessões de observações de curtas durações, o que requer a 

utilização de bases curtas para obter alta precisão. Nesse caso, o levantamento de extensas 

áreas costeiras, da ordem de dezenas de quilômetros, requer a criação de uma infraestrutura 

geodésica de referência para fornecer bases curtas em toda a área a ser levantada, além da 

aplicação de uma logística de campo eficiente que possibilite os citados benefícios do 

posicionamento GPS. Tal infraestrutura consiste em estações geodésicas implantadas ao longo 

da área de estudo, posicionadas com precisão e materializadas de forma definitiva, as quais 

devem possuir coordenadas e altitudes conhecidas, servindo de referência aos levantamentos 

planialtimétricos do GPS. 

Na área de estudo, localizada no Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), 

o monitoramento costeiro terrestre tem sido realizado pelo posicionamento relativo 

cinemático do GPS a partir da Rede GPS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte 

(RGLS), implantada para dar apoio básico aos levantamentos geodésicos regionais de 
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monitoramento costeiro na área, planimétricos e altimétricos. As coordenadas geodésicas e as 

altitudes ortométricas das estações da rede foram determinadas com acurácia de poucos 

centímetros em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB): as coordenadas foram 

determinadas pelo sistema GPS no modo relativo estático convencional, usando estações da 

Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) como referências; as altitudes 

ortométricas foram calculadas pela altimetria por GPS no modo relativo, usando Referências 

de Nível (RN) da Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) e o geóide gravimétrico 

do IBGE, modelo MAPGEO2004. A determinação das coordenadas e altitudes das estações 

da rede envolveu as seguintes atividades: avaliação da situação física e da densidade dos 

marcos geodésicos de RN disponíveis; avaliação absoluta e relativa do geóide gravimétrico, 

importante na altimetria por GPS; proposição de metodologia para a altimetria por GPS de 

precisão; e desenvolvimento de aplicativo para o cálculo das altitudes ortométricas a partir do 

posicionamento por GPS. Portanto, este trabalho teve o objetivo geral de apresentar os dados, 

a metodologia e os resultados obtidos na implantação da RGLS, que consistiu no estudo e 

materialização de uma estrutura geodésica de referência para os futuros levantamentos a 

serem executados em toda a área de abrangência da rede. 

Devido aos citados benefícios, o GPS já foi utilizado e avaliado em monitoramentos 

costeiros em algumas partes do mundo (Rocha et al., 2009; Santos, 2011; Baptista et al., 

2008). O grande problema encontrado nas diversas metodologias aplicadas está na adoção de 

diversos indicadores de LC e na indefinição dos referenciais geodésicos planimétricos e 

altimétricos, o que dificulta ou inviabiliza a comparação dos resultados de pesquisas 

realizadas em épocas diferentes (domínio temporal), mesmo em uma mesma área (domínio 

espacial). Uma rede geodésica como a implantada, com referencial geodésico unívoco, fixo e 

relativamente estável no tempo, que forneça estações com coordenadas e altitudes de alta 

precisão e que seja materializada de maneira definitiva seria suficiente para resolver o 

problema da multiplicidade de referenciais. Dessa forma, todos os levantamentos, presentes, 

passados e futuros realizados na área de abrangência da rede poderiam ser relacionados 

sempre ao mesmo referencial, permitindo a analise multitemporal de precisão dos elementos 

de interesse. Ainda, por utilizar a estrutura geodésica nacional oficial em sua implantação, os 

levantamentos podem ser convertidos para qualquer outro referencial geodésico do mundo, o 

que permite a conversão e a comparação de levantamentos realizados em outras regiões. 

Outro impotante benefício atingido com a metodologia empregada foi o da 

determinação de altitudes ortométricas com alta precisão pelo posicionamento GPS. Além da 

importância ao monitoramento costeiro, por gerar LC e MDE relacionados ao nível médio dos 
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mares e referenciados ao SGB, teve importância aos levantamentos geodésicos, pois a 

combinação entre a altitude geométrica (obtidas por GPS) e a altura geoidal (obtida em 

modelo goidal) para a determinação da altitude ortométrica de precisão é um dos problemas 

atuais da Geodésia moderna (Monico, 2007), que foi solucionado localmente após a criação 

da infraestrutura geodésica na área de estudo.  

 
2.2 – Área de estudo e estações da RGLS 
 

A área de estudo, composta por um sistema de praias oceânicas, ilhas barreiras e 

canais de maré, está localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), entre os municípios de Macau e Guamaré, numa faixa de aproximadamente 30 km de 

litoral. A Figura 2.1 apresenta o mapa geomorfológico da área de estudo com a distribuição 

espacial dos 4 trechos de abrangência da RGLS, a Praia da Soledade, a Ilha Ponta do Tubarão, 

a Ilha do Fernandez e a Praia do Minhoto, nos quais foram implantadas as nove estações da 

RGLS em destaque. As estações foram distribuídas próximas aos principais trechos de 

interesse aos monitoramentos costeiros, ou seja, dunas móveis e zonas de praia, apresentando 

a seguinte distribuição: três estações no trecho da Praia de Soledade: a EST-01 no Campo 

Macau, a EST-02 no Campo Serra e a EST-03 na Falésia de Chico Martins; uma estação na 

Ilha Ponta do Tubarão, a EST-04; uma estação na Ilha do Fernandez, a EST-05; uma estação 

localizada em um rancho no Centro da área, a EST-06; e três estações na Praia do Minhoto, a 

EST-07 no extremo Oeste do trecho, a EST-08 no Centro do trecho e a EST-09 no extremo 

Leste do trecho.  

A área é de grande importância ecológica e econômica para o Estado do RN, sendo 

objeto de diversos trabalhos sobre monitoramento costeiro, principalmente com o uso de 

imagens de satélites (Nascimento, 2009; Souto, 2009; Souto et al., 2004; Chaves 2005; Grigio 

et al., 2005). Nela está contida a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão 

(RDSPT) e atividades antrópicas importantes para o Estado, destacando-se os pólos 

industriais petrolífero, salineiro e de carcinicultura. É caracterizada pela intensa ação de 

processos costeiros, tais como transporte eólico e litorâneo, erosão generalizada, alterações no 

balanço de sedimentos, variações na LC, abertura e fechamento de canais de marés e 

formação de ilhas barreiras. A intensa dinâmica tem provocado sérios problemas às atividades 

socioeconômicas presentes na área, além de se configurar como um potencial problema 

ambiental. Na praia da Soledade, por exemplo, o avanço da LC em direção ao continente tem 

ameaçado as instalações dos campos petrolíferos de Serra e de Macau (da PETROBRAS), tais 

como cavalos de extração, queimadores de gás, torres eólicas e dutos expostos de petróleo e 
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gás; em certos trechos da LC já houve até a implantação de estruturas de contenção de erosão 

e dunas artificiais. Na Praia do Minhoto, em determinadas épocas do ano, a erosão costeira 

tem exposto os dutos de emissários de petróleo que interligam o Campo Petrolífero de 

Guamaré com as plataformas de petróleo a mar aberto, se configurando como um risco 

eminente ao meio ambiente e à segurança dos moradores locais e banhistas; na época, a pista 

de dutos foi instalada a 2 m de profundidade. Ainda, a erosão costeira tem provocado a erosão 

das ilhas barreiras da área de estudo, que protegem a Praia da Soledade e os estuários de 

Barreiras e Diogo Lopes do impacto das ondas de mar aberto, sendo importantes na contenção 

da erosão costeira nesses trechos.  

 

 
 
Figura 2.1. Mapa geomorfológico da área de estudo (Silva et al., 2010), com a distribuição espacial dos 4 trechos 
selecionados para o monitoramento (Praia de Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez, e Praia de 
Minhoto) e das 9 estações da RGLS (EST-01 a EST-09). 

 
2.3 – Dados utilizados 
 

Para a adequada utilização do GPS na determinação de coordenadas geodésicas e 

altitudes ortométricas de precisão, faz-se necessário o uso de dados que possibilitem o 

emprego desta técnica de maneira eficiente e precisa. Na determinação das coordenadas 

geodésicas, é necessária uma rede geodésica que forneça estações de referência para o 

posicionamento relativo GPS. Na determinação da altitude ortométrica, deve-se utilizar 

Referências de Nível (RN) e um geóide gravimétrico de precisão. Neste item descrevem-se os 

dados utilizados na determinação das coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas das 

estações da RGLS, consistindo de três classes: rede GPS de referência, rede altimétrica de 

referência e geóide gravimétrico. 
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2.3.1 – Redes GPS de referência 
 

A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) do GNSS (Global Navigation 

Satellite System), implantada e mantida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), foi utilizada como referência na determinação das coordenadas geodésicas das 

estações da RGLS. A RBMC é a rede de referência ativa adotada oficialmente no Brasil e 

possui, atualmente, 72 estações operacionais. Além de fornecer coordenadas precisas das 

estações no sistema SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), a 

RBMC coleta observações dos satélites GNSS continuamente nas duas frequências (L1 e L2) 

e disponibiliza-as alguns dias após a coleta. Isso possibilita a qualquer usuário, com apenas 

um receptor, realizar o posicionamento relativo. Os arquivos das sessões de observações de 

cada estação da RBMC, com duração de 24 horas, são disponibilizados no formato RINEX 

(Receiver INdependent data EXchange format), via internet, na página do IBGE 

(http://www.ibge.gov.br). Os arquivos RINEX possuem formato padrão, podendo ser 

utilizados por qualquer programa de processamento GNSS (IBGE, 2011).  

 
2.3.2 – Rede Altimétrica de Referência 
 

A Rede Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB), implantadas pelo IBGE desde a 

década de 40, forneceu as Referências de Nível (RN) utilizadas na altimetria por GPS das 

estações da RGLS. Todas as RN da RAFB possuem altitudes ortométricas referidas ao nível 

médio do mar, calculado no marégrafo do Porto de Imbituba, no Estado de Santa Catarina. As 

RNs foram implantadas, a partir de Imbituba, com espaçamento médio de 5 km em linhas de 

nivelamento geométrico ao longo das estradas de rodagem e, em algumas regiões, as estradas 

de ferro. Elas têm a forma de marcos de concreto com chapas de bronze para a materialização 

do ponto. Também são usadas chapas metálicas, chumbadas em monumentos, soleiras de 

igrejas, plataformas de estações ferroviárias, pontes, etc. A localização e os dados das 

estações são obtidos em suas monografias, no Banco de Dados Geodésicos do IBGE, 

disponível no site (IBGE, 2011). 

 
2.3.3 – Geóide Gravimétrico 
 

O geóide gravimétrico utilizado na altimetria por GPS das estações da RGLS foi o 

modelo MAPGEO2004, desenvolvido e disponibilizado pelo IBGE em conjunto com diversas 

instituições do Brasil. O modelo, que possui resolução espacial de 5’ de arco, foi determinado 

pela fórmula de Stokes, usando dados do modelo geopotencial EGM96, dados gravimétricos 

terrestres e oceânicos e dados topográficos na forma digital. As alturas geoidais são 
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calculadas no programa de forma relativamente simples a partir da inserção das coordenadas 

geodésicas dos pontos, em SAD69 ou SIRGAS2000. Ele pode ser copiado gratuitamente no 

site do IBGE (IBGE, 2011). 

 
2.4 – Metodologia Experimental 
 

Este capítulo apresenta os critérios utilizados na seleção e materialização das estações, 

os dados utilizados e a metodologia aplicada nos levantamentos das estações da RGLS. 

 
2.4.1 – Seleção de estações da RGLS 
 

A distribuição geográfica das estações foi definida com o objetivo de proporcionar 

distâncias curtas entre os pontos definidores das LC e as estações da rede em toda a extensão 

da área, para permitir alta precisão ao posicionamento relativo cinemático do GPS. A 

distância máxima de 3,5 km ocorre no trecho da Ilha Ponta do Tubarão. Como se pretende o 

trabalho de monitoramento ambiental da zona costeira em séries temporais de longo prazo e 

com observações periódicas, todas as estações foram implantadas em locais de fácil acesso, 

estabilidade dinâmica e sem obstáculos que interfiram na recepção dos sinais dos satélites 

(edificações, vegetação, etc.). Ainda, todas as estações da rede foram materializadas e 

documentadas. A materialização foi feita com marcos de concreto, com dimensões de 

20x40x60 cm, identificados com plaquetas de metal do GEOPRO/DG/UFRN. A 

documentação foi feita através das monografias dos marcos geodésicos, os quais contém, de 

maneira clara e precisa, uma síntese dos dados de identificação (nome, número, coordenadas e 

altitudes), um croqui mostrando o local da estação, uma descrição mostrando o roteiro para 

acesso a estação, e fotografias mostrando a localização e o detalhe da estação. 

 
2.4.2 – Posicionamento GPS das estações 
 

O posicionamento GPS teve o objetivo de determinar as coordenadas geodésicas 

(latitude, longitude e altitude geométrica) de cada estação da rede, além de seus erros padrões 

estimados. Consistiu nas etapas de aquisição e processamento dos dados GPS, que serão 

apresentadas a seguir. 

 
2.4.2.1 - Aquisição de dados GPS 
 

As coordenadas geodésicas das estações da RGLS foram determinadas pelo 

posicionamento GPS no modo relativo estático, em duas etapas. A primeira etapa consistiu no 

posicionamento relativo da estação EST-06, localizada no centro da área (Figura 2.1). Para 
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isso, foram usadas, como referências, as duas estações mais próximas da RBMC, Natal 

(RNNA) e Mossoró (RNMO), distantes, respectivamente, de 95 km e 164 km da EST-06. 

Devido às longas distâncias entre as estações de referência e a EST-06, a duração da sessão 

foi de seis horas. A segunda etapa consistiu no posicionamento das demais estações da rede, 

com uso da EST-06 como referência. Para aumentar a confiabilidade aos resultados obtidos, a 

estação EST-06 e as demais estações da rede foram determinadas em duas sessões de 

observações distintas. Assim, após o processamento das sessões, a média das coordenadas e 

dos erros padrões foram utilizados para as estimativas de posição e dispersão das coordenadas 

das estações.  

A rede implantada foi do tipo radial, na qual as coordenadas das estações da rede são 

determinadas em relação a uma estação central, com coordenadas de precisão determinadas 

em relação ao SGB. Essa estratégia forneceu distâncias curtas entre a estação de referência e 

as demais estações, o que permitiu alta precisão relativa na implantação da rede em um tempo 

relativamente curto (com sessões de 1 hora) e com uso de receptores de simples frequência. 

Como o posicionamento da estação central (EST-06) foi feito a partir das estações da RBMC, 

toda a rede GPS foi georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), já no sistema 

SIRGAS2000. As sessões foram realizadas em três dias consecutivos, de 08/05/10 a 10/05/10, 

e envolveram receptores GPS de dupla e de simples frequência. O receptor utilizado na 

estação EST-06 foi do modelo Trimble 5700 e os da RBMC foram dos modelos Trimble 4000 

SSI e Leica GRS 1200, todos de dupla frequência. O receptor utilizado nas estações da rede 

foi do modelo Trimble R3, de simples frequência, que tem precisão nominal de ± 5 mm + 1 

ppm na horizontal e ± 5 mm + 2 ppm na vertical. Mais detalhes sobre os métodos de aquisição 

de dados GPS podem ser encontrados em Monico (2007), Hofmann-Wellenhof et al. (1994), 

Seeber (1993), e Leick (1990). 

 
2.4.2.2 - Processamento dos dados GPS 
 

Os processamentos e ajustamentos de dados GPS, efetuados com o programa Topcon 

Tools, versão 6.04, foram realizados em duas fases distintas: a primeira consistiu no 

processamento da estação EST-06, fixando as estações da RBMC como referências; a 

segunda foi o processamento das demais estações da rede, fixando a estação EST-06 como 

referência. Nos processamentos, foram usadas as observações da fase da portadora e o modelo 

de troposfera de Hopfield, disponível no programa de processamento. No processamento da 

estação EST-06, por envolver vetor maior do que 100 km, foi utilizada a fase da portadora 

L1/L2 com a solução iono free; nos processamentos das demais estações da rede, por 
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envolverem vetores menores do que 12 km, foi possível o uso da fase da portadora L1 com a 

solução fixe. O erro padrão admissível para os vetores foi de 5 cm, com nível de confiança de 

68 %. Como resultado do processamento da estação EST-06, são obtidos 3 vetores entre as 3 

estações envolvidas no posicionamento, formando um polígono; desses, apenas 2 são 

independentes. Utilizando as componentes dos vetores entre as estações como dados de 

entrada e fixando as duas estações da RBMC como referências, o programa efetua o 

ajustamento dos vetores em rede. Com o ajustamento, as coordenadas geodésicas da estação e 

seus respectivos erros padrões são obtidos, considerando o erro de fechamento do polígono. 

Mais detalhes sobre processamento e ajustamento de redes GPS podem ser encontrados em 

Monico (2007), Rodrigues (2002), Fonseca Jr. (1996) e Segantine (1995).  

 
2.4.3 – Altimetria GPS das estações 
 

A altimetria por GPS consiste na conversão da altitude geométrica, obtida por GPS e 

referida ao elipsóide de revolução adotado no posicionamento, na altitude ortométrica, 

relacionada ao geóide, equipotencial do campo de gravidade da Terra que coincide com o 

nível médio dos mares não perturbado, prolongado ao longo dos continentes. 

 
2.4.3.1 - Altimetria por GPS 
 

A altimetria por GPS (Figura 2.2) consiste em determinar a altitude ortométrica de um 

ponto de interesse ( )i  em relação a, pelo menos, uma estação de referência ( )A , de 

coordenadas geodésicas ( )AAA h,,λα  e altitude ortométrica ( )AH  conhecidos. Isso é feito 

através das diferenças de altitudes geométricas ( )Aii hhh −=∆ , determinadas pelo GPS, e das 

diferenças de alturas geoidais ( )Aii NNN −=∆ , determinadas a partir de um modelo geoidal 

(Santos & Sá, 2006; Souza, 2002; Featherstone et al., 1998; Ollikainen, 1998): 

 

( )iNihAHiHAHiH ∆−∆+=∆+=        (2.1) 

 
Com o objetivo de aumentar a precisão e a confiabilidade dos resultados, as altitudes 

ortométricas das estações da rede foram calculadas a partir de várias estações de referência da 

área de estudo (Figura 2.3). Assim, para cada estação, foi obtido um conjunto de altitudes 

{ }mHHHH ,,3,2,1 L . A altitude de cada estação foi determinada por meio da média 

aritmética das obtidas pelas estações de referência: 
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          (2.2) 

 
onde, n  é o número de estações de referência utilizadas. 

 

 
 

Figura 2.2. Altimetria por GPS 
 

 

 

 
 

Figura 2.3. Altimetria por GPS com superabundância. Triângulos vermelhos: estações de referência; círculos 
azuis: RN posicionadas. 
 
 
2.4.3.2 - Posicionamento GPS em Referências de Nível (RN) 
 

Como referências na altimetria das estações da RGLS, foram utilizadas RN 

pertencentes à RAFB, que possuem altitudes ortométricas conhecidas. Como as RN não 

possuem coordenadas geodésicas de precisão, estas foram determinadas com o 
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posicionamento GPS. Assim, todas as RN passaram a ter altitude ortométrica e coordenadas 

geodésicas, requisitos básicos para serem utilizadas como referências na altimetria por GPS.  

As RN selecionadas estão localizadas em um raio de 25 km da área de estudo, nos 

municípios de Macau (RN446K, RN2411J, RN2411R) e Guamaré (RN2412B). Os 

equipamentos, a metodologia e os procedimentos de aquisição e processamento dos dados 

foram os mesmos utilizados no posicionamento das estações da RGLS (Seção 2.4.2). Assim, 

as coordenadas geodésicas da RN2411R, localizada no centro da área, foram determinadas em 

relação às estações mais próximas da RBMC, Natal (RNNA) e Mossoró (RNMO), com sessão 

de observações de 6 horas. As demais RN foram determinadas em relação à RN2411R, com 

sessão de 1 hora. As sessões foram realizadas em três dias consecutivos, em fevereiro de 

2010. 

 
2.4.3.3 - Avaliação do geóide gravimétrico 
 

As diferenças de alturas geoidais utilizadas na altimetria por GPS (Equação 2.1) foram 

obtidas no geóide gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2004. Para avaliar os erros 

obtidos no geóide gravimétrico, as alturas geoidais gravimétricas foram comparadas com as 

alturas geoidais geométricas, obtidas pelo posicionamento GPS em RN. Para isso, foram 

utilizadas as RN apresentadas na sessão anterior, as quais possuem coordenadas geodésicas e 

altitudes ortométricas conhecidas. Esta avaliação foi realizada de duas formas: absoluta e 

relativa. 

A avaliação do erro absoluto consistiu na comparação das alturas geoidais 

geométricas, obtidas pelo posicionamento GPS em RN ( )GPSN , e as alturas geoidais 

gravimétricas, obtidas no geóide gravimétrico ( )gN : 

 

gNGPSNN −=∆           (2.3) 

 

onde, N∆  é o erro da altura geoidal gravimétrica, e 

 

HhGPSN −=           (2.4) 

 

sendo, h  e H , respectivamente, as altitudes geométrica e ortométrica do ponto.  

A avaliação do erro relativo baseou-se na comparação, em pares de Referências de 

Nível iRN  e jRN , das diferenças de alturas geoidais geométricas 
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 −=∆ GPSjNGPSNGPSN

iij
, obtidas pelo posicionamento GPS em RN, e as respectivas 

diferenças de alturas geoidais gravimétricas 




 −=∆

jiij gNgNgN , obtidas no geóide 

gravimétrico (Santos & Sá, 2006; Souza, 2002; Kiamehr, 2002; Kotsakis & Sideris, 1999): 

 

ijij GPSNgNijN ∆−∆=∆δ          (2.5) 

 

onde, ijN∆δ  é o erro da diferença de altura geoidal gravimétrica, e 

 

( )iHihGPSN
i

−=           (2.6) 

 

( )jHjhGPSN
j

−=           (2.7) 

 

sendo, ih  e jh  as altitudes geométricas nas estações i  e j , e iH  e jH  as altitudes 

ortométricas nas estações i  e j . 

 
2.5 – Resultados e discussão 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na implantação da RGLS, ou seja, as 

coordenadas geodésicas e as altitudes ortométricas obtidas nas campanhas de observações, 

assim como as análises dos resultados. Ainda, a partir da metodologia utilizada e dos 

resultados obtidos, propõe estratégias para a altimetria por GPS e descreve o aplicativo 

desenvolvido para tal finalidade. 

 
2.5.1 – Coordenadas geodésicas das estações da RGLS 
 

A Tabela 2.1 apresenta as coordenadas geodésicas ),,( hEN e os respectivos erros 

padrões ),,( shsEsN das estações da RGLS, obtidos com os processamentos de dados GPS. 

As coordenadas foram apresentadas no sistema SIRGAS2000 e projeção UTM (MC=-39). No 

processamento da EST-06, com uso das estações da RBMC como referências, os erros obtidos 

foram de 1,6 cm em N, 2,8 cm em E e 4,5 cm em h. No processamento das demais estações da 

rede, com uso da estação EST-06 como referência, os erros obtidos tiveram média de 0,4 cm 

em N, 0,5 cm em E e 1,0 cm em h. Os resultados mostram que a rede implantada possui uma 
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precisão externa de poucos centímetros em relação à RBMC, ou seja, ao Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB), e uma precisão interna centimétrica em relação à estação de referência 

localizada no centro da área. As boas precisões obtidas são resultados da combinação dos 

diversos parâmetros básicos de aquisição e processamento de dados, tais como tipos de 

receptores, duração da sessão e comprimento da base. No posicionamento da estação EST-06, 

por envolver bases longas, de 95 km e 164 km, foi utilizado um receptor GPS de dupla 

frequência e duas sessões de 6 horas. No posicionamento das demais estações da rede, para as 

bases curtas de no máximo 12 km, foi utilizado um GPS de simples frequência e duas sessões 

de 1 hora. 

 
Tabela 2.1. Coordenadas geodésicas das estações da RGLS 

 

Número Nome 
N 

 (m) 

E 

 (m) 

h  

(m) 

sN 

(m) 

sE 

(m) 

sh 

(m) 

 

EST-06 RANCHO 9438057,084 779838,916 13,314 0,016 0,028 0,045 

 

EST-01 SOLIDADE 1 (OESTE) 9437196,641 769729,425 -0,929 0,004 0,004 0,010 

EST-02 SOLIDADE 2 (CENTRAL) 9436845,892 772045,951 -3,852 0,006 0,007 0,018 

EST-03 SOLIDADE 3 (LESTE) 9437521,423 775046,666 6,531 0,004 0,004 0,010 

EST-04 PONTA DO TUBARÃO 9439300,026 775589,141 -3,845 0,002 0,002 0,005 

EST-05 FERNANDEZ 9439469,370 777724,740 -3,437 0,006 0,008 0,012 

EST-07 MINHOTO 1 (OESTE) 9439286,046 782618,253 1,713 0,004 0,005 0,011 

EST-08 MINHOTO 2 (CENTRAL) 9438093,202 786190,59 -2,553 0,002 0,002 0,006 

EST-09 MINHOTO 3 (LESTE) 9436410,390 791045,319 -2,083 0,004 0,004 0,010 

        

   MÉDIA  0,004 0,005 0,010 

   D.P.  0,002 0,002 0,004 

 
 

A combinação das variáveis envolvidas nos posicionamentos foi definida 

principalmente em função dos resultados obtidos por Santos & Sá (2006), que analisaram a 

influência de diversos parâmetros na acurácia do posicionamento relativo GPS. Os autores 

chegaram às seguintes conclusões: a) a acurácia do posicionamento por GPS é proporcional à 

duração da sessão; b) para receptores de simples frequência, a acurácia é inversamente 

proporcional ao comprimento da base, sendo que, para bases maiores que 30 km, deve-se usar 

receptores de dupla frequência; e c) o aumento do número de bases melhora a acurácia do 

posicionamento, além de garantir maior confiabilidade aos resultados com o ajustamento dos 
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dados. Por exemplo, para se obter acurácia de aproximadamente 0,1 m usando bases maiores 

que 30 km, se deve usar receptores de dupla frequência e sessões de no mínimo 30 minutos. 

Em bases menores do que 30 km podem ser utilizados receptores de dupla ou de simples 

frequência e sessões de 30 minutos. 

 

2.5.2 – Altitudes ortométricas das estações da RGLS 
 
 
2.5.2.1 - Posicionamento das referências de nível 
 

Para servirem como referências à altimetria por GPS e serem usadas na avaliação do 

geóide gravimétrico, 5 RN da área de estudo foram posicionadas com GPS. Como resultados 

dos processamentos de dados, foram obtidas coordenadas com precisão de poucos 

centímetros. No processamento da RN2411R, com uso das estações da RBMC como 

referências, foram obtidos erros padrões de 1,3 cm, 2,1 cm e 3,6 cm, respectivamente, nas 

componentes E, N e h. No processamento das demais RN (RN446K, RN2411J, RN2411R, 

RN2412B), usando a estação RN2411R como base, foram obtidos erros padrões com médias 

de 0,7 cm em N, 0,9 cm em E e 2,1 cm em h. De acordo com os resultados, as coordenadas 

geodésicas foram obtidas com as mesmas margens de erros das coordenadas das estações da 

RGLS, ou seja, de poucos centímetros. Isso ocorreu devido à aplicação, nos dois casos, dos 

mesmos equipamentos e metodologias de aquisição e processamento dos dados.  

Vale destacar que, antes da campanha de observações, haviam sido pré-selecionadas 

quinze RN na área de estudo, localizadas em estradas, igrejas, escolas e praças. Das RN pré-

selecionadas, apenas cinco foram selecionadas para o posicionamento, pois algumas RN não 

foram localizadas e outras não apresentavam estado de conservação adequado. Ainda, em 

todas as RN selecionadas, fez-se necessária a implantação de estações excêntricas, chamadas 

de Referências de Nível Excêntricas (RNE), por estarem submetidas a obstruções como 

edificações e vegetação, que interferem na recepção do sinal dos satélites. Essas RNE, 

localizadas no máximo a 50 m da RN original, foram determinadas pelo nivelamento 

geométrico e materializadas com piquetes de madeira. Na determinação das RNE foi utilizado 

um nível automático de fabricação CST Berger, modelo N, de precisão nominal de 2,5mm/km 

e mira graduada convencional com resolução de 5 mm. A operação para a determinação do 

desnível entre a RN e a correspondente RNE envolveu nivelamento e contranivelamento, 

sendo que, a discrepância máxima entre os desníveis obtidos foi de 1 mm. 
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2.5.2.2 - Avaliação do geóide gravimétrico 
 

Os erros absolutos e relativos do geóide gravimétrico foram avaliados a partir das 

cinco RN posicionadas com GPS. Na avaliação do erro absoluto (Equação 2.3), as cinco RN 

forneceram cinco alturas geoidais gravimétricas, as quais, comparadas com as respectivas 

alturas geoidais geométricas, apresentaram as seguintes estatísticas: média de -0,440 m, 

desvio padrão de 0,053 m, mínimo de -0,514 m e máximo de -0,380 m. Na avaliação do erro 

relativo (Equação 2.5), as cinco RN geraram dez diferenças de alturas geoidais gravimétricas, 

as quais, comparadas com as respectivas diferenças de alturas geoidais geométricas, 

apresentaram as seguintes estatísticas: média de 6,7 cm, desvio padrão de 3,7 cm, mínimo de 

1,9 cm e máximo de 13,4 cm. As distâncias médias entre as RN foram de 25 km, com mínimo 

de 13 km e máximo de 44 km. Em termos relativos, os erros obtidos foram de 1 mm/km a 5 

mm/km. 

Os erros absolutos mostram que as altitudes ortométricas determinadas no modo 

absoluto (rearranjo da Equação 2.4), com uso do modelo geoidal utilizado, teriam um erro 

médio de -0,440 m, desconsiderando-se as outras fontes de erro. Portanto, o geóide 

gravimétrico não fornece alturas geoidais absolutas com acurácia compatível àquelas exigidas 

no nivelamento de precisão. No entanto, os erros relativos indicam que as altitudes 

ortométricas determinadas no modo relativo (Equação 2.1), com uso das diferenças de alturas 

geoidais, teriam um erro médio de 6,7 cm, desconsiderando as outras fontes de erros. Assim, a 

acurácia das diferenças de alturas geoidais permite a aplicação da altimetria por GPS no modo 

relativo em inúmeras aplicações.  

Os resultados comprovam que o geóide gravimétrico, determinado a partir do campo 

de gravidade da Terra, e o geométrico, determinado por GPS em RN, não são perfeitamente 

coincidentes. A diferença entre as alturas geoidais obtidas no geóide geométrico e as obtidas 

no geóide gravimétrico (média de -44 cm) caracterizam a componente sistemática do geóide. 

A existência desta componente indica que o geóide gravimétrico é incompatível com o 

sistema altimétrico local. Ela está relacionada a fontes de erros nas variáveis envolvidas com a 

altimetria por GPS, ou seja, na altitude geométrica determinada por GPS, nas altitudes 

ortométricas das estações da rede de nivelamento, e nas alturas geoidais obtidas no geóide 

gravimétrico. Dentre as fontes de erros destaca-se: os erros aleatórios e sistemáticos, as 

diferenças entre sistemas de referências, aproximação teórica nos processamentos de dados e 

instabilidade de estações de referência com o tempo (Santos & Sá, 2006). 

No entanto, como mostraram os resultados, as diferenças de alturas geoidais possuem 
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boa acurácia, pois, ao subtrair duas alturas geoidais suficientemente próximas, erros 

sistemáticos envolvidos nos dois pontos são removidos. Assim, quanto menor a distância 

entre os pontos, melhor a acurácia das diferenças de alturas geoidais. No entanto, devem ser 

utilizadas estações de referência com distâncias adequadas, de acordo com a acurácia 

desejada. Por exemplo, usando o geóide gravimétrico da América do Sul desenvolvido pelo 

IAG/ USP, Santos & Sá (2006) verificaram que, para se obter acurácia de aproximadamente 

0,05 m na diferença de altura geoidal, devem ser utilizadas estações de referência distantes no 

máximo de 50 km do ponto de interesse.  

Na última década, o desenvolvimento de novas técnicas e combinação de dados 

possibilitou a determinação de modelos geoidais em diversos países, os quais possibilitaram a 

altimetria por GPS no modo relativo com acurácia de poucos centímetros. Por exemplos, no 

Brasil (Sá, 2004), nos Estados Unidos (Roman et al., 2004), na Espanha (Lacy et al., 2001), 

na Hungria (Tóth et al.,2000), no Canadá (Featherstone et al., 1998), na Finlândia 

(Ollikainen, 1998) e na Itália (Barbarella et al.,1998), a componente sistemática do geóide 

gravimétrico varia em função da localização geográfica e geralmente está em torno de ± 0,3 a 

±0,5 metros. A acurácia na diferença de altura geoidal normalmente encontrada é de ± (2 - 3) 

mm/km, que se reduz a ± (0.1 - 1) mm/km em áreas onde o geóide é suave ou bem conhecido, 

e aumenta para ± (4 - 5) mm/km em áreas onde o geóide é mais ondulado. De acordo com os 

resultados obtidos neste trabalho, verificou-se que os erros obtidos na avaliação do geóide 

gravimétrico do IBGE, na área de estudo, estão dentro das margens de erros obtidas em 

geóides de vários países. 

 
2.5.2.3 - Altitudes ortométricas das estações da RGLS 
 

A Tabela 2.2 mostra as altitudes ortométricas das estações da RGLS, calculada através 

das Equações (2.1) e (2.2), com uso das cinco RN de referência posicionadas com GPS e do 

geóide gravimétrico do IBGE. A tabela mostra que as altitudes ortométricas foram obtidas 

com desvio padrão de 5,3 cm, adequado a altimetria por GPS em inúmeras aplicações. A boa 

precisão obtida nas altitudes ortométricas se deve ao uso de estações de referência (RN) 

próximas à área de estudo, com média de 25 km de distância, que proporcionou diferenças de 

alturas geoidais com precisão de poucos centímetros. Segundo Santos & Sá (2006), a acurácia 

da diferença de altura geoidal depende do modelo geoidal utilizado e da distância entre a 

estação de referência e a estação de interesse. 

As outras fontes de erros da altimetria por GPS, presentes na Equação (2.1), são 

tipicamente menores do que os erros da diferença de altura geoidal: as altitudes ortométricas 
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de RN relativamente próximas são bem ajustadas entre si e possuem alta precisão relativa; a 

diferença de altitude geométrica entre dois pontos pode ser obtida com precisão de poucos 

centímetros pelo posicionamento relativo GPS. Assim, a boa qualidade das altitudes 

ortométricas obtidas pela altimetria por GPS pode ser diretamente relacionada com a acurácia 

das diferenças de alturas geoidais utilizadas. Ainda, os resultados obtidos mostraram que a 

altimetria por GPS no modo relativo forneceu altitudes ortométricas com acurácia adequada a 

inúmeras aplicações, inclusive ao objetivo principal da implantação da RGLS para o 

monitoramento costeiro ambiental. 

 
Tabela 2.2. Altitudes ortométricas das estações da RGLS 

 
NÚMERO NOME H (m) d.p (m) 

EST-01 SOLIDADE 1 (ARROMBADO) 5,511 0,053 

EST-02 SOLIDADE 2 (CAMPO SERRA) 2,598 0,053 

EST-03 SOLIDADE 3 (CHICO MARTINS) 12,871 0,053 

EST-04 PONTA DO TUBARÃO 2,517 0,053 

EST-05 FERNANDEZ 2,883 0,053 

EST-06 RANCHO 19,564 0,053 

EST-07 MINHOTO 1 (CABEÇÃO) 7,943 0,053 

EST-08 MINHOTO 2 (MEIO DO TRECHO) 3,587 0,053 

EST-09 MINHOTO 3 (CAMPO MINHOTO) 4,177 0,053 

 
 

2.5.3 – Proposição de estratégias para a altimetria por GPS 
 

Um usuário interessado em obter as coordenadas geodésicas e a altitude geométrica de 

um local de interesse na área de estudo (ou em suas proximidades) deve seguir a seguinte 

estratégia: a) selecionar e localizar a estação da rede GPS mais próxima do ponto de interesse, 

através das monografias dos marcos geodésicos, b) determinar as coordenadas geodésicas do 

ponto de interesse pelo posicionamento relativo GPS usando a estação da rede como 

referência, c) calcular a diferença de altitude geométrica entre a estação da rede e o ponto de 

interesse, d) calcular a diferença de altura geoidal entre os dois pontos, com o modelo geoidal 

do IBGE, e e) a partir da Equação (2.1), determinar a altitude ortométrica do ponto de 

interesse em relação à estação da rede GPS selecionada. Se tiver interesse por mais 

confiabilidade aos resultados, o usuário pode usar o aplicativo desenvolvido neste trabalho, o 

qual calcula a altitude ortométrica de um ponto através da média aritmética das altitudes 

obtidas por diversas estações da RGLS. 
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2.5.4 – Aplicativo desenvolvido 
 

A determinação da altitude ortométrica, a partir da Equação (2.1), envolve algumas 

variáveis que devem ser calculadas de forma sistemática. Além disso, são utilizadas várias 

estações de referência (Equação 2.2), com o cálculo da média aritmética das altitudes obtidas, 

tornando o processo ainda mais complexo. Assim, com o objetivo de aperfeiçoar os cálculos 

envolvidos na determinação das altitudes ortométricas, foi desenvolvido um programa de 

cálculos. O programa calcula a altitude ortométrica de pontos posicionados por GPS na área 

de estudo, utilizando as estações da RGLS como referências. No processamento de dados com 

o programa, estão envolvidas as tarefas de entrada de dados, processamento de dados e 

geração de relatórios.  

A entrada de dados é feita de maneira simples, a partir da planilha do Microsoft Excel 

ou de um arquivo de texto pré-definido. O programa possui duas planilhas de dados, uma para 

as estações de referência da RGLS e outra para as estações posicionadas com GPS. Os dados 

de entrada são as variáveis utilizadas na altimetria por GPS: N, E, altitude geométrica e altura 

geoidal do ponto. No caso das estações de referência, deve-se fornecer, ainda, a altitude 

ortométrica. No processamento, o programa calcula a altitude ortométrica de cada ponto 

posicionado por meio da seguinte metodologia: a) seleciona as n estações de referência mais 

próximas do ponto posicionado; b) calcula a altitude ortométrica do ponto em relação a cada 

estação de referência, usando a Equação (2.1); c) calcula a altitude ortométrica do ponto pela 

média aritmética das altitudes determinadas, pela Equação (2.2). O relatório do programa 

fornece informações dos cálculos envolvidos na determinação das altitudes. A primeira linha 

contém as informações do ponto posicionado, como nome, altitude ortométrica e desvio 

padrão calculado. As outras linhas contêm as informações das estações de referência usadas, 

como nome, distância ao ponto de interesse, e altitude ortométrica do ponto (calculada com a 

estação de referência). 

 
2.6 – Conclusões 
 

Este trabalho teve o objetivo principal de implantar a Rede GPS do Litoral 

Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), para servir de apoio básico aos levantamentos 

geodésicos necessários ao monitoramento costeiro ambiental da área de estudo. As 

coordenadas geodésicas das nove estações da rede foram obtidas com o posicionamento 

relativo GPS, com uso de estações da RBMC como referências e receptores de simples e de 

dupla frequência. As altitudes ortométricas foram determinadas pela altimetria por GPS no 
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modo relativo usando, como referências, cinco RN posicionadas na área de estudo e o geóide 

gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2004.  

Como resultados dos posicionamentos, foram obtidas coordenadas geodésicas com 

acurácia externa de 1,6 cm em E, 2,8 cm em N e 4,5 cm em h em relação à RBMC do SGB, e 

acurácia interna de 0,4 cm em E, 0,5 cm em N e 1,0 cm em h em relação às estações da rede. 

As altitudes ortométricas tiveram acurácia de 5,3 cm em relação ao datum vertical do SGB, ou 

seja, o nível médio dos mares materializado pelo marégrafo de Imbituba/SC. Portanto, a 

metodologia utilizada permitiu a obtenção das coordenadas e altitudes das estações da rede 

com boa acurácia e referenciadas ao SGB. As cinco RN de referência, além de servirem de 

base na altimetria por GPS, foram utilizadas na avaliação absoluta e relativa do geóide 

gravimétrico, que forneceu erros de -44,0 cm e 6,7 cm, respectivamente, nas alturas geoidais e 

nas diferenças de alturas geoidais. Os erros absolutos do geóide mostraram que o geóide 

gravimétrico não fornece boa acurácia para a altimetria por GPS no modo absoluto, e os erros 

relativos comprovaram que a altimetria por GPS no modo relativo permite a determinação de 

altitudes ortométricas com acurácia decimétrica. Ainda, a boa acurácia na altimetria por GPS 

no modo relativo se deu principalmente em função das distâncias curtas entre as RN utilizadas 

como referencia e as estações da rede, as quais possibilitaram boa acurácia nas diferenças de 

alturas geoidais. 

Após a implantação e documentação da rede de pontos com coordenadas geodésicas e 

altitudes ortométricas conhecidas, a RGLS cumpriu inicialmente com seu principal objetivo, 

ou seja, o apoio básico para os levantamentos geodésicos necessários ao monitoramento 

costeiro ambiental da área de estudo. No entanto, o número e a distribuição geográfica das 

estações que integram a rede GPS mostram que ela pode desempenhar um papel importante 

não só nas aplicações iniciais deste trabalho, mas também no apoio básico a levantamentos 

geodésicos regionais através do GPS, visando aplicações diversas. Os objetivos específicos 

desenvolvidos (avaliação da situação física e da densidade dos marcos geodésicos de RN 

disponíveis, avaliação absoluta e relativa do geóide gravimétrico, proposição de metodologia 

para a altimetria por GPS de precisão, e desenvolvimento de aplicativo para essa finalidade) 

contribuíram para o conhecimento e a criação de uma estrutura geodésica na área de estudo. 

No futuro, a RGLS poderá ser utilizada no monitoramento de deformações, que consiste na 

comparação das coordenadas e altitudes das estações obtidas em épocas distintas e com um 

determinado intervalo de tempo. Assim, a primeira campanha de observações consistiu no 

início dos estudos sobre o monitoramento de deformações na área de estudo, de grande 

interesse científico devido à intensa dinâmica costeira da área que interfere nas atividades 
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socioeconômicas e no meio ambiente. 

Ainda, a adoção de referenciais geodésicos oficiais se mostrou importante para os 

monitoramentos costeiros, uma vez que a multiplicidade de referenciais espaciais, na maioria 

das vezes locais, dificulta ou inviabiliza a comparação dos resultados de pesquisas realizadas 

em épocas diferentes (domínio temporal), mesmo em uma mesma área (domínio espacial). 

Assim, se os estudos realizados em diferentes partes do planeta fossem relacionados aos 

referenciais geodésicos oficiais de seus territórios, tais levantamentos podem ser convertidos 

para um mesmo referencial geodésico, o que permitiria a comparação e integração dos 

levantamentos de diferentes países, auxiliando em estudos costeiros a nível global. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresentou a metodologia geodésica desenvolvida para o levantamento, geração e avaliação de 
Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de Elevação (MDE) de litorais arenosos e um estudo de caso realizado 
no sistema de praias arenosas, ilhas barreiras e canais de maré do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande 
do Norte (Brasil), sensível ambientalmente e caracterizado pela intensa erosão costeira sob as atividades 
petrolíferas. A metodologia permitiu a determinação de LC e MDE a partir de coordenadas geodésicas e de 
altitudes ortométricas com acurácia de poucos centímetros em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), a 
partir do posicionamento e da altimetria por GPS no modo relativo. As principais características da metodologia 
proposta são a alta precisão, o uso de indicador de linha de costa específico para análises de dinâmica costeira e 
o emprego de referenciais geodésicos (geográfico e altimétrico) unívocos, fixos e relativamente estáveis no 
tempo. A metodologia aplicada permite a repetição dos levantamentos nas mesmas condições de maré e com os 
mesmos referenciais geodésicos, sendo adequada para a comparação multitemporal de levantamentos realizados 
no domínio espacial e temporal e de grande potencial nos estudos de dinâmica costeira (erosão/acresção 
sedimentar) de precisão. 
 
Palavras chaves: Linha de Costa, Modelo Digital de Elevaçao (MDE), Monitoramento Costeiro. 
 
 

ABSTRACT 
 
This paper presented the geodetic methodology developed for survey, generation and assessment of Coastline 
(CL) and Digital Elevation Models (DEM) of coastal sandy and a case study in system of sandy beaches, barrier 
islands and tidal inlet of the Northern Coast of Rio Grande do Norte State (Brazil), environmentally sensitive and 
characterized by intense coastal erosion in oil activities. The methodology allowed the determination of CL and 
DEM from geodetic coordinates and orthometric heights with accuracy of a few centimeters concerning to the 
Brazilian Geodetic System (BGS), from positioning and leveling by GPS on relative way. The main features of 
the proposed method are high accuracy, the use of coastline indicator specific for analysis of coastal dynamics 
and the use of geodetic references (geographic and altimetric), which are univocal, fixed and relatively stable 
over time. The applied methodology allows the repetition of surveys in same conditions of tide and with same 
geodetics references, what is a suitable way for multi-temporal comparison of surveys conducted in space and 
time domain and of great potential in studies of coastal dynamics (sedimentary erosion/ accretion) precision. 
 
Keywords: Coastline (CL), Digital Elevation Model (DEM), Coastal Monitoring. 
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3.1 – Introdução 
 

Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de Elevação (MDE) de praias arenosas são 

elementos importantes nos estudos de dinâmica costeira em diversas aplicações. Por 

exemplos, a comparação multitemporal entre esses elementos pode permitir a identificação e a 

mensuração das variações temporais superficiais e volumétricas ocorridas nas LC e nas 

superfícies de praia, o cálculo das áreas e volumes de erosão/acresção, além da orientação e 

do transporte de sedimentos. Essas informações em conjunto podem ser utilizadas em diversas 

aplicações costeiras, tais como alimentação de modelos de prognósticos de LC, identificar 

zonas de risco à erosão costeira, auxiliar nos estudos de uso e ocupação sustentável do solo 

em áreas de intensa dinâmica costeira (erosão/acresção) sobre atividades antrópicas, analisar a 

elevação do nível do mar e de fenômenos climáticos globais como o El Niño e a La Niña 

(Klemas, 2011; Cowart et al., 2010; Rocha et al., 2009; Baptista et al., 2008; Esteves et al., 

2006; Moore et al., 2006; Boak & Turner, 2005; Souto et al., 2004).  

No monitoramento costeiro, a metodologia utilizada na determinação das LC e dos 

MDE deve ser definida em função dos objetivos a serem atingidos, do nível de detalhe a ser 

monitorado, da extensão da área e da amplitude temporal. Tradicionalmente, imagens de 

satélites têm sido utilizadas com bastante eficiência no monitoramento de variações de LC em 

várias regiões do planeta, principalmente em escala temporal decadal, em áreas de grande 

extensão (Boak & Turner, 2005) e com o objetivo geral de conhecer o comportamento 

histórico e da tendência de variação da LC. Nesse caso, como as variações na LC são 

relativamente grandes, as condições de maré e as resoluções espaciais e temporais da maioria 

dos sensores orbitais atuais não interferem substancialmente nos resultados. No entanto, na 

escala de tempo interanual, os processos erosivos e acrescionais ocorrem ao longo dos ciclos 

anuais de construção e destruição das praias e modificam a morfologia da costa sazonalmente 

em curto intervalo de tempo. Nesse caso, o monitoramento das pequenas variações costeiras 

sofre influência das condições de maré e da precisão posicional da LC, o que requer 

levantamento com boa precisão e alta resolução espaço temporal, além de indicador de LC 

adequado. Se realizado de maneira sistemática no tempo, pode ser utilizado no estudo dos 

efeitos da atuação dos agentes dinâmicos costeiros (clima, ventos, ondas e correntes) sobre as 

variações temporais de LC e de superfícies de praia e auxiliar no entendimento das causas e 

consequências da erosão costeira. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi de apresentar a metodologia geodésica 

desenvolvida para o levantamento da LC e a modelagem digital de elevação de litorais 
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arenosos para estudos de precisão da dinâmica costeira (erosão/acresção sedimentar). O 

método geodésico utilizado - posicionamento e altimetria por GPS (Global Positioning 

System) - permitiu a determinação das coordenadas geodésicas e das altitudes ortométricas 

dos pontos amostrais definidores das LC e dos MDE, com alta precisão e relacionados aos 

referenciais planimétrico e altimétrico adotados oficialmente pelo Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB). Para isso, foram utilizadas, como referência, estações geodésicas da Rede 

GPS do Litoral Setentrional do RN (RGLS), implantada na área de estudo para fornecer bases 

curtas aos levantamentos cinemáticos do GPS. O indicador de LC foi definido como o limite 

de espraiamento das ondas na face de praia na maré de quadratura em preamar, mensuradas in 

situ. Para avaliar a metodologia proposta, um estudo de caso é apresentado em um trecho com 

64.956,76 m de perímetro e 2.763.721,79 m2 de área, localizado no sistema de praias 

arenosas, ilhas barreiras e canais de maré do Litoral Setentrional do RN, ambientalmente 

sensível e caracterizado pela intensa erosão/acresção sedimentar que interfere nas instalações 

das atividades petrolíferas.  

Devido aos benefícios da precisão, eficiência, rapidez e baixo custo, o GPS já foi 

utilizado e avaliado em monitoramentos costeiros em algumas partes do mundo (Rocha et al., 

2009; Baptista et al., 2008; Esteves et al., 2006; Moore et al., 2006). O grande problema 

encontrado nas diversas metodologias aplicadas está na adoção de diversos indicadores de LC 

e na indefinição dos referenciais geodésicos geográficos e altimétricos, o que dificulta ou 

inviabiliza a comparação dos resultados de pesquisas realizadas em épocas diferentes 

(domínio temporal), mesmo em uma mesma área (domínio espacial). Assim, em termos 

metodológicos, este trabalho apresentou contribuições importantes ao monitoramento costeiro 

de precisão, pois apresenta método geodésico, indicador de LC e referenciais geodésicos 

adequados para análises multitemporais no domínio temporal e espacial. Os modelos possuem 

alta precisão, compatível com as dimensões das variações sedimentares ocorridas na escala de 

tempo interanual; referenciais geodésicos geográficos e altimétricos unívocos, fixos e 

relativamente estáveis no tempo, que permitem a repetição dos levantamentos sempre nos 

mesmos referenciais, a comparação dos resultados de pesquisas realizadas em épocas e áreas 

diferentes (domínios temporal e espacial), e a conversão para outros tipos de referenciais 

geodésicos; e indicador de LC que representa o alcance máximo da linha d’água sobre o perfil 

de praia (preamar) em uma maré específica, que permite a repetição dos levantamentos 

sempre nas mesmas condições de maré e leva em consideração a interação entre as ondas 

incidentes e a morfologia da praia, variáveis ao longo do ano em função dos períodos 

construtivo (acresção sedimentar) e destrutivo (erosão sedimentar) das praias.  
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Na metodologia proposta, o uso do GPS como fonte de dados permitiu, além da alta 

precisão absoluta e relativa, obter MDE georreferenciados e com altitudes ortométricas 

relacionadas ao modelo geoidal adotado no SGB. Por ser um produto digital, a visualização 

espacial dos elementos do modelo independe da escala, o que permite análises 

micromorfológicas em áreas de grandes extensões, através de programas computacionais 

específicos. Por ser um produto georreferenciado, o modelo fornece a localização geográfica 

exata das feições geomorfológicas presentes na área, além de suas relações espaciais, o que o 

torna útil na compreensão das variações morfológicas no domínio espacial, auxiliando na 

compartimentação morfológica. Por ser um produto relacionado ao modelo goidal do SGB, as 

altitudes das feições morfológicas podem ser comparadas com as de outros modelos na área 

de estudo ou em outras áreas, além de fornecer alta precisão altimétrica em relação ao nível 

médio dos mares. O georreferenciamento permite ainda a comparação multitemporal dos 

modelos digitais, o que possibilita a análise da morfodinâmica praial no domínio temporal, no 

mesmo nível de detalhe em que as feições morfológicas foram modeladas.  

 
3.2 – Área de estudo, rede geodésica e geóide gravimétrico de referência 
 

Este capítulo apresenta a área do estudo de caso, a rede geodésica de referência, que 

serviu de apoio básico aos levantamentos geodésicos planialtimétricos, e o geóide 

gravimétrico, utilizado na altimetria por GPS. 

 

3.2.1 – Área de estudo 
 

A área de estudo, composta por um sistema de praias oceânicas, ilhas barreiras e 

canais de maré, está localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN), entre os municípios de Macau e Guamaré, numa faixa de aproximadamente 30 km de 

litoral. A Figura 3.1 apresenta o mapa geomorfológico da área de estudo com a distribuição 

espacial dos 4 trechos selecionados para o monitoramento, a Praia da Soledade, a Ilha Ponta 

do Tubarão, a Ilha do Fernandez e a Praia do Minhoto, assim como os canais de maré 

adjacentes. Como referência à localização espacial dos trechos, a Figura 3.1 apresentou as 

nove estações de referência da RGLS (Santos, 2011). O sistema é caracterizado pela intensa 

ação de processos costeiros, tais como transporte eólico e litorâneo, erosão generalizada, 

alterações no balanço de sedimentos, variações na LC, abertura e fechamento de canais de 

marés e formação de ilhas barreiras. Tais processos são influenciados por fatores geológicos 

(elementos tectônicos regionais e locais) interagindo com a ação direta dos agentes dinâmicos 
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costeiros (clima, vento, marés, ondas e correntes marinhas) e pela intensa interferência de 

atividades antrópicas, destacando-se os pólos industriais petrolífero, salineiro e de 

carcinicultura (Nascimento, 2009; Chaves, 2005; Souto et al., 2004; Grigio et al., 2005). 

Essa intensa geodinâmica tem provocado sérios problemas às atividades 

socioeconômicas presentes na área, além de se configurar como um potencial problema 

ambiental. Na praia da Soledade, por exemplo, o avanço da LC em direção ao continente tem 

ameaçado as instalações dos campos petrolíferos de Serra e de Macau (da PETROBRAS), tais 

como cavalos de extração, queimadores de gás, torres eólicas e dutos expostos de petróleo e 

gás; em certos trechos da LC já houve até a implantação de estruturas de contenção de erosão 

e dunas artificiais. Na Praia do Minhoto, em determinadas épocas do ano, a erosão costeira 

tem exposto os dutos de emissários de petróleo que interligam o Campo Petrolífero de 

Guamaré com as plataformas de petróleo a mar aberto, se configurando como um risco 

eminente ao meio ambiente e à segurança dos moradores locais e banhistas; na época, a pista 

de dutos foi instalada a 2 m de profundidade. Ainda, a intensa dinâmica tem provocado a 

erosão das ilhas barreiras e dos canais de maré da área de estudo, que protegem a Praia da 

Soledade e os estuários de Barreiras e Diogo Lopes do impacto das ondas de mar aberto, 

sendo importantes na contenção da erosão costeira nesses trechos.  

 
 
Figura 3.1. Mapa geomorfológico da área de estudo (Silva et al., 2010), com a distribuição espacial dos 4 trechos 
selecionados para o monitoramento (Praia de Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez, e Praia de 
Minhoto) e das 9 estações da RGLS (EST-01 a EST-09). 

 
3.2.2 – Rede geodésica de referência 
 

A RGLS, implantada e mantida pelo GEOPRO/DG/UFRN (Santos, 2011) é 
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constituída de 9 estações geodésicas distribuídas em aproximadamente 30 km de litoral. 

Como ilustrou a Figura 3.1, as estações da RGLS estão distribuídas próximas aos principais 

trechos de interesse aos monitoramentos costeiros, ou seja, dunas móveis e zonas de praia, 

apresentando a seguinte distribuição: três estações no trecho da Praia da Soledade: a EST-01 

no Campo Petrolífero Macau, a EST-02 no Campo Petrolífero Serra, e a EST03 na Falésia de 

Chico Martins; uma estação na Ilha Ponta do Tubarão, a EST-04; uma estação na Ilha do 

Fernandez, a EST-05; uma estação no centro da área, a EST-06; e três estações na Praia do 

Minhoto, a EST-07 no extremo oeste do trecho, a EST-08 no meio do trecho e a EST-09 no 

extremo leste do trecho. A distribuição geográfica das estações proporciona distâncias curtas 

entre os pontos das LC e as estações em toda a extensão da área, viabilizando o uso de 

métodos cinemáticos com receptores de simples e dupla frequência (a distância máxima de 

3,5 km ocorre no trecho da Ilha Ponta do Tubarão).  

Em cada estação da rede foram determinadas as coordenadas geodésicas e a altitude 

ortométrica referenciadas ao SGB. As coordenadas geodésicas foram determinadas com o 

posicionamento relativo GPS a partir de estações da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo do GPS (RBMC). As altitudes ortométricas foram determinadas pela altimetria por 

GPS no modo relativo usando, como referências, 5 Referências de Nível (RN) da Rede 

Altimétrica Fundamental do Brasil (RAFB) localizadas nas proximidades da área de estudo e 

o geóide gravimétrico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), modelo 

MAPGEO2004 (IBGE, 2011). Como resultados dos posicionamentos, foram obtidas 

coordenadas geodésicas com acurácia externa de 1,6 cm em E, 2,8 cm em N e 4,5 cm em h 

em relação à RBMC do SGB, e acurácia interna de 0,4 cm em E, 0,5cm em N e 1,0 cm em h 

em relação às estações da rede. As altitudes ortométricas foram obtidas com acurácia de 5,3 

cm em relação à RAFB do SGB, ou seja, o nível médio dos mares materializado pelo 

marégrafo de Imbituba/SC. As monografias dos marcos geodésicos estão disponíveis no site 

do GEOPRO/DG/UFRN (www.ufrn.br). Mais informações sobre a RGLS podem ser 

encontradas em Santos (2011). 

 

3.2.3 – Geóide gravimétrico de referência 
 

Na altimetria por GPS foram utilizadas as alturas geoidais obtidas no geóide 

gravimétrico desenvolvido e disponibilizado pelo IBGE em conjunto com diversas 

instituições do Brasil, o MAPGEO2004 (IBGE, 2011). O geóide gravimétrico, que possui 

resolução espacial de 5’ de arco, foi determinado pela fórmula de Stokes, usando dados do 
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modelo geopotencial EGM96, dados gravimétricos terrestres e oceânicos e dados topográficos 

na forma digital. No MAPGEO2004, as alturas geoidais foram obtidas a partir das 

coordenadas geodésicas dos pontos de interesse, em SIRGAS2000. O programa é 

disponibilizado no site do IBGE (IBGE, 2011).  

Para avaliar os erros absolutos e relativos obtidos no geóide gravimétrico, Santos 

(2011) utilizou, como referência, as alturas geoidais geométricas (diferença entre a altitude 

geométrica e ortométrica em um ponto qualquer) obtidas pelo posicionamento GPS em 5 RN 

da área de estudo. Na avaliação do erro absoluto, as 5 RN forneceram 5 alturas geoidais 

gravimétricas, as quais, comparadas com as respectivas alturas geoidais geométricas, 

apresentaram as seguintes estatísticas: média de -0,440 m, desvio padrão de 0,053 m, mínimo 

de -0,514 m e máximo de -0,380 m. Na avaliação do erro relativo, as 5 RN geraram 10 

diferenças de alturas geoidais gravimétricas, as quais, comparadas com as respectivas 

diferenças de alturas geoidais geométricas, apresentaram as seguintes estatísticas: média de 

6,7 cm, desvio padrão de 3,7 cm, mínimo de 1,9 cm e máximo de 13,4 cm. A distância média 

entre as RN foi de 25 km, com mínimo de 13 km e máximo de 44 km. Em termos relativos, os 

erros obtidos foram de 1 mm/km a 5 mm/km. Portanto, para as bases utilizadas nos 

levantamentos, menores do que 3,5 km, tem-se um erro nominal de 3,5 mm a 17,5 mm nas 

diferenças de alturas geoidais. Mais detalhes sobre avaliação de geóides gravimétricos podem 

ser encontrados em Fotopoulos (2003), Kotsakis & Sideris (1999) e Featherstone et al. 

(1998). 

 

3.3 – Metodologia experimental 
 

O Modelo Digital de Elevação (MDE), importante em inúmeras áreas do 

conhecimento, tais como na geodésia, na geologia, na geofísica, na engenharia e na 

hidrografia, é uma representação matemática computacional das informações topográficas 

altimétricas de uma determinada região da superfície terrestre. O processo para a geração de 

um MDE consiste, basicamente, em quatro etapas: aquisição e processamento de dados, 

geração e controle de qualidade dos modelos. 

 

3.3.1 – Aquisição dos dados GPS 
 

A aquisição de dados para a geração de um MDE de áreas costeiras deve ser feita em 

duas etapas: o levantamento da LC, que define o limite externo do modelo, e o levantamento 

das superfícies de praia, que definem a área interna ao modelo. 
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3.3.1.1 - Método de posicionamento GPS 
 

Os levantamentos das LC e das superfícies de praia foram realizados com o sistema 

GPS no modo relativo cinemático pós-processado (Postprocessed Kinematic - PPK), no qual 

dois receptores coletam dados, simultaneamente, durante um determinado intervalo de tempo: 

um instalado em uma estação de referência (estação base, de coordenadas conhecidas) e o 

outro nos pontos de interesse (estações móveis). Os dados rastreados são armazenados nos 

receptores e, posteriormente, transferidos para o computador, onde são processados e 

ajustados. O resultado dos processamentos dos dados são as coordenadas geodésicas 

elipsoidais (latitude, longitude e altitude geométrica) de cada ponto levantado. Os receptores 

utilizados foram do modelo Trimble R3, que rastreiam observações da fase da portadora na 

frequência L1. Para bases curtas, de até 20 km, o sistema R3 possui precisão nominal 

horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm. Por exemplo, para uma distância de 

5 km, os erros estimados são de 10 mm na horizontal e de 15 mm na vertical. Como 

referências aos posicionamentos, foram utilizadas as estações da RGLS (ver Capítulo 2), que 

fornece bases curtas (menores do que 3,5 km) em toda a área de estudo. 

 

3.3.1.2 - Caminhamento com veículo quadriciclo 
 

Para aumentar a produtividade na aquisição de dados e viabilizar o levantamento de 

extensas áreas em reduzidos intervalos de tempo, o receptor móvel foi acoplado a um 

quadriciclo motorizado. O procedimento para rastreio consistiu em: fixar o bastão com a 

antena do GPS sobre o suporte do quadriciclo, localizado na lateral do automóvel; nivelar a 

antena pelo nível de bolha do bastão; medir a altura da antena, corrigida da distância vertical 

do quadriciclo ao solo; e programar o receptor. No entanto, em pequenos trechos de difícil 

acesso a veículos, o caso de algumas dunas vegetadas e paleomangues, optou-se pelo 

deslocamento do bastão por um operador a pé, mantendo o bastão na vertical e a uma altura 

constante da antena em relação ao solo. O receptor móvel foi programado para coletar dados 

no modo cinemático em função do tempo e com taxa de amostragem de 1s, a qual 

proporciona uma nuvem de pontos com densidade de 3600 pontos/hora. Assim, ao final do 

percurso feito pelo quadriciclo ou a pé, foi gerada uma nuvem de pontos com distribuição 

contínua, alta densidade (pontos/área) e precisão. 

No entanto, o uso do quadriciclo provoca uma fonte de erro adicional à modelagem 

digital de elevação, o erro de verticalidade do bastão da antena. Esse erro ocorre devido ao 

desvio do bastão em relação à vertical, provocado pela inclinação do terreno. Ocorre na 
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componente horizontal e na vertical e é proporcional ao comprimento do bastão para um 

mesmo ângulo de inclinação. Para quantificar o erro associado ao desvio da vertical, Baptista 

et al. (2008) considerou uma face de praia com 5º de inclinação em relação ao plano 

horizontal de referência. Considerando que o veículo transporta uma antena a uma altura de 

1,5 m relativamente ao solo, pode-se esperar erros de 0,13 m em planimetria e 0,006 m em 

altimetria. Para as aplicações deste trabalho, esses erros podem ser considerados desprezíveis, 

pois são absorvidos pelas outras fontes de erros da modelagem. No entanto, para tentar evitá-

lo, o levantamento é realizado por dois operadores: o primeiro pilota o quadriciclo e o 

segundo verifica a verticalidade do bastão por meio de um nível de bolha. 

 

3.3.1.3 - Levantamento de linhas de costa 
 

Neste trabalho, a LC foi definida como o limite do espraiamento das ondas na face de 

praia submersa na maré em preamar, ou seja, o alcance máximo da linha d’água. No 

levantamento, foram coletados pontos topográficos planialtimétricos ao longo dos perfis 

longitudinais que a definem, com o caminhamento seguindo as marcas mais recentes da LC, 

indicadas tanto por sujeiras deixadas pelas marés quanto pela diferença de umidade entre as 

areias seca e molhada, como proposto em Souto (2009). Para permitir a melhor identificação 

das marcas definidoras da LC, foram levantadas logo após o pico de maré alta, com a maré 

em vazante. Com o objetivo da comparação multitemporal para aplicações em estudos de 

dinâmica sedimentar, as LC são levantadas sempre na mesma maré, na mesma época e com a 

mesma duração. A maré de quadratura foi definida como referência em função da logística de 

campo, visto que na maré de sizígia não seria possível o acesso a certos trechos da área, e ao 

fato da amplitude da maré ser menor na quadratura. O levantamento de campo foi realizado 

em três dias consecutivos: um dia antes, um dia depois e exatamente no dia da maré de 

quadratura, em função da extensão da área a ser medida e por permitir uma variação relativa 

mínima na posição da LC em função da variação da maré. As datas dos levantamentos foram 

escolhidas com base na tábua de maré, disponibilizada na internet pelo Banco Nacional de 

Dados Oceanográficos (BNDO) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN).  

 

3.3.1.4 - Levantamento de superfícies de praia 
 

Os levantamentos das superfícies de praia foram realizados logo após o levantamento 

das LC. Tiveram o objetivo de coletar pontos topográficos planialtimétricos em perfis 
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representativos das feições morfológicas geralmente encontradas nas áreas costeiras, que 

incluem toda a praia emersa, ou seja, a face de praia emersa, a crista do berma e o berma até 

uma feição morfológica com variação topográfica significativa do terreno, tal como campos 

de dunas. Os perfis foram coletados com caminhamentos ao logo das feições morfológicas e 

cruzando-as, podendo ser orientados nas formas longitudinais, transversais e/ou inclinados em 

relação às LC. Devido às significativas mudanças sazonais na morfologia praial, torna-se 

difícil, se não impossível, seguir perfis pré-definidos em levantamentos anteriores, como 

observado por Baptista et al. (2008). Assim, o operador de campo teve a liberdade de escolha 

dos pontos topográficos a serem levantados em cada campanha de observação. No entanto, a 

amostra de pontos topográficos deve ser compatível, em número e distribuição espacial, com 

as características morfológicas do terreno e da precisão requerida para sua modelagem. 

Quanto mais complexa a feição morfológica, mais pontos topográficos devem ser coletados, 

para evitar a deficiência de dados (subamostragem), que pode gerar modelos pobres com 

tendência a suavizar o terreno (Matos, 2005). Por outro lado, deve-se evitar a redundância de 

dados (superamostragem) que, na maioria dos casos, não acrescenta informação ao modelo e 

encarece desnecessariamente o levantamento. Segundo Matos (2005), nenhuma metodologia, 

por mais complexa ou moderna que seja, pode compensar os efeitos de uma amostragem 

insuficiente. 

 

3.3.2 – Processamento dos dados 
 

Devido às características das altitudes obtidas pelo sistema GPS, o processamento dos 

dados coletados em campo consistiu de duas etapas: 1) determinação das coordenadas 

geodésicas e 2) determinação das altitudes ortométricas. 

 

3.3.2.1 - Determinação das coordenadas geodésicas  
 

As coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude geométrica) e os erros 

padrões dos pontos levantados em campo foram obtidos nos processamentos e ajustamentos 

dos dados GPS, realizados com o programa Topcon Toos versão 6.04. Nos processamentos, 

foram usadas as observações da fase da portadora (L1), sendo que, a solução admitida foi a 

Fixed (recomendadas para vetores precisos com poucos quilômetros), por garantir precisão e 

confiabilidade ao processamento. O erro padrão admissível para os vetores foi de 10 cm, com 

nível de confiança de 68 %. Como resultado do processamento de cada sessão GPS, foi obtido 

1 vetor entre as 2 estações (base e móvel) envolvidas no posicionamento. Após o 
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processamento, o programa efetuou o ajustamento dos dados, no qual, as componentes dos 

vetores entre as estações foram utilizadas como dados de entrada e foi fixada a estação da 

RGLS como referência. Como resultados, foram obtidas as coordenadas geodésicas de cada 

ponto amostral com seus respectivos erros padrões. Mais detalhes sobre processamento e 

ajustamento de dados GPS podem ser encontrados em Monico (2007), Hofmann-Wellenhof et 

al. (1994), Seeber (1993). 

 

3.3.2.2 - Determinação das altitudes ortométricas 
 

As altitudes ortométricas, referenciadas à superfície de nível médio dos mares, foram 

calculadas a partir das altitudes geométricas, obtidas por GPS e referidas à superfície do 

elipsóide de revolução adotado no posicionamento. Isso foi feito através da altimetria por 

GPS no modo relativo, na qual, a altitude ortométrica de um ponto de interesse ( )I  é 

determinada em relação a, pelo menos, uma estação de referência ( )A , de coordenadas 

geodésicas ( )AhAA ,,λα  e altitudes ortométricas ( )AH  conhecidas. Isso é feito através das 

diferenças de altitudes geométricas ( )IhAhih −=∆ , determinadas pelo GPS, e das diferenças 

de alturas geoidais ( )INANiN −=∆ , determinadas a partir de um modelo geoidal (Santos & 

Sá, 2006; Featherstone et al., 1998; Ollikainen, 1998): 

 

( )iNihAHiHAHiH ∆−∆+=∆+=        (3.1) 

 

Como referências à altimetria por GPS, foram utilizadas as estações da RGLS 

localizadas na área levantada, as quais possuem coordenadas geodésicas e altitudes 

ortométricas conhecidas, e o geóide gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2004 (IBGE, 

2011). No cálculo das altitudes, foi utilizado o aplicativo desenvolvido em Santos (2011), que 

calcula a altitude de um ponto pela média aritmética das altitudes calculadas pelas estações 

mais próximas da RGLS. 

 

3.3.3 – Geração dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

Na geração dos modelos digitais de elevação, foi utilizada a interpolação por 

triangulação com uso da técnica TIN (Triangulated Irregular Network), que consiste numa 

estrutura em que pontos cotados com distribuição irregular (ou regular) são conectados por 

uma rede de arestas que formam triângulos não-sobrepostos, e entre eles os valores são 
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interpolados linearmente. Com este procedimento, as curvas de nível (isolinhas) são traçadas 

a partir da disposição original dos dados. Não ocorre extrapolação e as estimativas limitam-se 

à área resultante da soma das áreas dos triângulos (Zanardi, 2006; Matos, 2005; Fonteles, 

2003). Os pontos foram conectados de acordo com a triangulação de Delaunay, a qual usa o 

critério da maximização dos ângulos mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve 

conter triângulos o mais próximos possível de equiláteros, evitando-se a criação de triângulos 

com ângulos internos muito agudos. Segundo Felgueiras (2001), uma forma equivalente de 

implementação da triangulação de Delaunay consiste em utilizar o critério do circuncírculo. 

De acordo com este critério, uma triangulação é de Delaunay se o círculo que passa pelos três 

vértices de cada triângulo da malha triangular não contém, no seu interior, nenhum ponto do 

conjunto das amostras além dos vértices do triângulo em questão. Para aplicar o método TIN 

com a triangulação de Delaunay, foi utilizado o software ArcGIS, versão 9.2, da ESRI. Mais 

detalhes sobre os processos de interpolação podem ser encontrados em Zanardi (2006), Matos 

(2005) e Fonteles (2003). 

 

3.3.4 – Controle de qualidade dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

Como mostrado anteriormente na descrição da metodologia proposta, além dos erros 

obtidos no posicionamento e na altimetria por GPS, a modelagem envolve outras fontes de 

erros na aquisição de dados (erro de verticalidade do bastão, amostragem inadequada), nas 

aproximações realizadas nos algoritmos de interpolação, e na identificação das marcas 

definidoras da LC. Essas fontes de erros fazem com que, na prática, não exista um MDE que 

represente fielmente uma superfície topográfica. Na realidade, o que se busca não é um MDE 

isento de erros, e sim, minimizar as fontes de erros sistemáticos envolvidos no processo de 

geração do modelo. Por exemplo, o posicionamento e altimetria por GPS são realizados 

somente com bases curtas e com a solução fixed nos processamentos; para evitar o erro de 

verticalidade da antena, o levantamento é executado por dois operadores de campo: o 

primeiro pilota o quadriciclo e o segundo verifica a verticalidade do bastão por meio de um 

nível de bolha; o erro na identificação dos indicadores de LC e da diferença de marés entre as 

épocas dos levantamentos é eliminado ou reduzido com a realização dos levantamentos 

sempre na mesma maré e imediatamente após a preamar, quando os indicadores estão mais 

nítidos.  

Devido à impossibilidade em quantificar a combinação das diferentes fontes de erros 

envolvidas na modelagem, o controle de qualidade dos MDE foi realizado a partir de um 
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conjunto de pontos de controle selecionados aleatoriamente na área de estudo e que não foram 

usados na geração dos modelos. Suas coordenadas e altitudes foram determinadas pelo 

mesmo método de posicionamento usado nos pontos dos modelos. Porém, para garantir maior 

confiabilidade, foram utilizadas várias seções. A partir dos resíduos entre as altitudes de 

referência e as do modelo, foram aplicadas análises estatísticas de exatidão, precisão e 

tendência, adotando como padrão as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da 

Cartografia Nacional (BRASIL, 1984). O controle de qualidade permite atribuir um erro 

padrão ao modelo, a partir da média dos resíduos gerados nas amostras dos pontos de 

controle. Esse erro representa a combinação das diversas fontes de erros envolvidos na 

modelagem digital de elevação. Isso possibilita, por exemplos, avaliar a confiabilidade do 

modelo, indicar suas possíveis aplicações e definir até que nível de detalhe eles podem 

representar as feições morfológicas. 

 
3.3.4.1 - Resíduos nos pontos de controle 
 

Os resíduos entre as altitudes de referência 
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3.3.4.2 - Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) 
 

A classificação de documentos cartográficos no Brasil segue as normas estabelecidas 

pelo Decreto Lei no 89.817 de 20 de junho de 1984, que define o Padrão de Exatidão 

Cartográfica (PEC) (Brasil, 1984), um indicador estatístico por dispersão, relativo a 90% de 
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probabilidade, que define a exatidão de documentos cartográficos. De acordo com o decreto, 

quanto à exatidão, as cartas devem seguir o PEC de acordo com o seguinte critério: 90 % dos 

pontos isolados de altitude obtidos por interpolação de curvas de nível, quando testadas no 

terreno, não deverão apresentar erro superior ao PEC altimétrico estabelecido. O PEC 

altimétrico é estabelecido em função da classificação das cartas, nas classes A, B ou C. 

Assim, o PEC altimétrico (acurácia) das classes A, B e C correspondem, respectivamente, a 

1/2, 3/5 e 3/4 da equidistância  entre as curvas de nível. Quanto à precisão, o erro padrão (ou 

desvio padrão) isolado das cartas nas classes A, B e C correspondem, respectivamente, a 1/3, 

2/5 e 1/2 da equidistância  entre as curvas de nível, ou seja, 2/3 do PEC. 

 

3.3.4.3 - Tamanho da amostra 
 

O tamanho da amostra, importante para a adequada análise estatística de exatidão, de 

precisão e de tendência, depende da variação na variável aleatória e do grau de acurácia 

desejado. Pode ser calculado a partir da definição do intervalo de confiança, do erro amostral, 

e das estatísticas (média e desvio padrão) dos erros obtidos em uma amostra inicial qualquer 

(por exemplo, 5, 10 ou 20). O cálculo do tamanho da amostra pode ser feito através da 

equação (Zanardi, 2006): 

 

222)1(

22

γε

γ

ZrN

NZ
n

+−
=          (3.5) 

 

onde, Z é o intervalo de confiança, xs /=γ , s  é o desvio padrão amostral, x  é a média 

amostral, N  é o tamanho da população, ε  é o erro amostral, e rε  é o erro amostral relativo 

( xr /εε = ). 

O valor calculado de n  deve ser considerado estatisticamente suficiente para as 

análises se seu valor for menor do que o tamanho da amostra utilizada. Os valores do 

intervalo de confiança e do erro amostral são atribuídos em função da precisão da estimativa, 

da finalidade da pesquisa, do custo econômico e do tempo disponível. O valor do erro 

amostral corresponde ao erro máximo a ser aceito quando se utiliza uma média amostral ao 

invés da média populacional (Zanardi, 2006; Rocha, 2002; Itame, 2001).  
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3.3.4.4 - Análise da exatidão  
 

A análise de exatidão consiste em verificar, a partir de amostras de resíduos (Equação 

3.2), se o valor da média populacional estimada é estatisticamente menor do que o valor limite 

admissível em acurácia, de acordo com o PEC. Neste caso, utiliza-se a estimativa intervalar 

dada pela distribuição t  de student, sendo particularmente válida para amostras pequenas (até 

30 pontos) (Zanardi, 2006; Rocha, 2002; Itame, 2001, Galo & Camargo, 1994). 

A análise consiste em construir inicialmente um intervalo de confiança com 

)1(100 α− % de certeza para a média populacional estimada µ  a partir da média amostral x  e 

da variância amostral 2s , dado por (Montgomery & Runger, 2003): 
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onde, µ  é a média populacional, x  é a média amostral, α  é o nível e significância, s  é o 

desvio padrão amostral, n  é o tamanho da amostra, e 2/αt  é o ponto 2/100α % superior da 

distribuição t  de student. 

Posteriormente, aplica-se o teste de hipótese com nível de confiança de )1(100 α− % 

para a validação da exatidão, confrontando: 

 

XH =µ:0 , contra          (3.7) 

XH <µ:1  

 

onde, X  é o erro máximo admissível em acurácia. Neste trabalho, X  corresponde ao 1/2 da 

equidistância entre as curvas de nível do modelo, de acordo com o PEC. 

O cálculo da estatística t  é dado por: 

 

n

s
x

t 0µ−=            (3.8) 

 

onde, 0µ  é a média populacional esperada. 

Como a hipótese alternativa 1H  é unilateral ( X<µ ), rejeita-se 0H  se 
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αtt −<            (3.9) 

 

onde, αt−  é o ponto α100  % inferior da distribuição t  de student, com 1−n  graus de 

liberdade. A rejeição da hipótese nula indica que o modelo testado possui exatidão melhor do 

que o valor adotado para X . 

Ainda, como a hipótese alternativa 1H  é unilateral ( X<µ ), o intervalo de confiança 

da média populacional, dado pela Equação (3.6), se reduz ao intervalo de confiança unilateral 

superior da média populacional, estabelecendo o limite inferior igual a ∞− e trocando 2/αt  

por αt , ou seja, 
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n

s
tx  αµ                       (3.10) 

 

onde, αt  é o ponto α100 % superior da distribuição t  de Student, com 1−n  graus de 

liberdade. 

 

3.3.4.5 - Análise da precisão 
 

A análise de precisão, que é a coerência interna dos elementos do MDE, consiste em 

verificar, a partir de amostras de resíduos (Equação 3.2), se o valor do desvio padrão 

populacional estimado é estatisticamente menor do que o valor limite admissível em precisão, 

de acordo com o PEC. Neste caso, utiliza-se a distribuição Qui-quadrado 2χ  (Zanardi, 2006; 

Rocha, 2002; Itame, 2001, Galo & Camargo, 1994). 

A análise consiste em construir inicialmente um intervalo de confiança com 

)1(100 α− % de certeza para o desvio padrão populacional σ  a partir do desvio padrão 

amostral s , dado por (Montgomery & Runger, 2003): 
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onde, 2
2/αχ  e 2

2/1 αχ −  são, respectivamente, os pontos 2/100α % superior e inferior da 
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distribuição Qui-quadrado, com 1−n  graus de liberdade. 

Posteriormente aplica-se o teste de hipótese com nível de confiança de )1(100 α− % 

para a validação da precisão, confrontando: 

 

22:0 XH =σ , contra                  (3.12) 

22:1 XH <σ  

 

onde, X  é o erro máximo admissível (desvio padrão) em precisão. Neste trabalho, X  

corresponde ao 1/3 da equidistância  entre as curvas de nível do modelo, de acordo com o 

PEC. 

O cálculo da estatística 2χ  é dado por: 
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≤                    (3.13) 

 

onde, 2
0σ  é a variância populacional esperada. 

Como a hipótese alternativa 1H  é unilateral ( 22 X<σ ), rejeita-se 0H  se 

 

2
1

2
αχχ −<                      (3.14) 

 

onde, 2
1 αχ −  é o ponto )1(100 α− % inferior da distribuição Qui-quadrado, com 1−n  graus 

de liberdade. A rejeição da hipótese nula indica que o modelo testado possui precisão melhor 

do que o valor adotado para X . 

Ainda, como a hipótese alternativa 1H  é unilateral ( 22 X<σ ), o intervalo de 

confiança da média populacional, dado pela Equação (3.11), se reduz ao intervalo de 

confiança unilateral superior do desvio padrão populacional, estabelecendo o limite inferior 

igual a zero e trocando 2
2/1 αχ −  por 2

1 αχ − , ou seja, 
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onde, 2
1 αχ −  é o ponto α100 % inferior da distribuição Qui-quadrado, com 1−n  graus de 

liberdade. 

 
3.3.4.6 - Análise de tendência 
 

A análise de tendência consiste em verificar se a média dos resíduos (Equação 3.3) é 

estatisticamente nula, ou seja, se a amostra está livre de tendência. Neste caso, utiliza-se a 

estimativa intervalar dada pela distribuição t  de student (para amostras com até 30 pontos) 

(Rocha, 2002; Itame, 2001, Galo & Camargo, 1994). 

A análise consiste na aplicação de um teste de hipótese com nível de confiança de 

)1(100 α− % para a verificação da tendência, confrontando (Montgomery & Runger, 2003): 

 

0:0 =xH , contra                   (3.16) 

0:1 ≠xH  

 

onde, x  é a média amostral. 

O calculo da estatística t  é dado por: 

 

n
s

x
t =                     (3.17) 

 

Como a hipótese alternativa 1H  é bilateral ( 0≠x ), aceita-se 0H  se 

 

2/2/ αα ttt +≤≤−                    (3.18) 

onde, 2/αt  e 2/αt−  são os pontos 2/100α  % superior e inferior da distribuição t  de 

student. 

A aceitação da hipótese nula indica que o modelo testado está livre de tendência. A 

existência de tendência em alguma direção significa a ocorrência de problemas na 

modelagem, cujas causas podem ser as mais variadas. Conhecido o valor da tendência, seu 

efeito pode ser minimizado, pela subtração do valor a cada coordenada do modelo (Galo & 

Camargo, 1994).  
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3.4 – Resultados e discussão do estudo de caso 
 

Este ítem apresenta os resultados obtidos na aplicação da metodologia proposta em 

um estudo de caso realizado entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2011. A sequência das 

seções mostra as LC, os modelos digitais de elevação, as quantidades realizadas, o controle de 

qualidade e a planta cadastral da erosão costeira. 

 

3.4.1 – Linhas de Costa 
 

A Figura 3.2 ilustra as LC dos quatro trechos monitorados, Praia da Soledade, Ilha 

Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e Praia do Minhoto, para o mês de fevereiro de 2011 

(ver Figura 1). Como indicou a Figura 3.2, as LC das praias e ilhas possuem forma 

predominante de arcos côncavos, orientadas aproximadamente na direção Leste-Oeste, e com 

três trechos de inflexão. Ao Norte, as praias e ilhas são limitadas pelo Oceano Atlântico, 

estando exposta aos ventos, ondas e correntes de maré de mar aberto da região. Ao Sul, as 

ilhas barreiras estão voltadas para o continente, protegidas da ação do mar aberto, formando 

os estuários de Barreiras e Diogo Lopes (Figura 3.1); nas praias oceânicas, o limite Sul é o 

continente, e a largura da faixa de praia monitorada variou em função das feições 

morfológicas encontradas na área. Segundo diversos autores (Nascimento, 2009; Souto, 2009; 

Silva et al., 2010), a orientação e a forma das LC possuem esta configuração devido ao 

controle estrutural do sistema de falhas geológicas regionais de Carnaubais e Afonso Bezerra, 

que limitam a área e, segundo os autores, são responsáveis pelo padrão de transporte e 

acresção dos sedimentos na área costeira em estudo. Ainda, no Rio Grande do Norte, a 

formação de esporões arenosos e de ilhas barreiras ocorre somente entre esses dois sistemas 

de falhas geológicas. 

 

3.4.2 – Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

As Figuras 3.3, 3.4 e 3.5 apresentam, respectivamente, os MDE da Praia da Soledade, 

da Ilha Ponta do Tubarão e da Praia do Minhoto, gerados pelo método TIN com a 

triangulação de Delaunay, de acordo com a metodologia descrita na Seção 3.3.3. As curvas de 

nível foram geradas com equidistância  vertical de 0,5 m, compatível com a acurácia dos 

modelos. Para melhorar a visualização dos modelos nas escalas adotadas, foi aplicada uma 

tabela de cores com variações de 0,5m, do azul (altitude mais baixa) ao vermelho (altitude 
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mais alta). Para efeito de modelagem e análises, o trecho da Praia da Soledade foi subdividido 

em dois setores, A (oeste) e B (leste), e o trecho da Praia do Minhoto em três setores, A 

(oeste), B (central) e C (leste).  

 

 
 
Figura 3.2. Linhas de costa das praias, ilhas e canais de maré monitorados na área de estudo para fevereiro de 
2011. Linhas contínuas: linhas de costa. Círculos: canais de maré. Triângulos: estações da RGLS. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figura 3.3. Modelo Digital de Elevação da Praia da Soledade para Fevereiro/2011. Destaque para os trechos A e 
B. Equidistância vertical das curvas de nível de 0,5m. Linhas magentas na LC são instalações da PETROBRAS.  
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Figura 3.4. Modelo Digital de Elevação da Ilha Ponta do Tubarão para Fevereiro/2011. Equidistância  vertical 
das curvas de nível de 0,5m. 

 
 
 

 

 
 
Figura 3.5. Modelo Digital de Elevação da Praia do Minhoto para Fevereiro/2011. Destaque para os trechos A, B 
e C. Equidistância  vertical das curvas de nível de 0,5m. 
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3.4.2.1 - Padrão de distribuição espacial do relevo 

 

Em todos os trechos modelados, foram notados padrões na distribuição do relevo, que 

variaram principalmente em função do grau de exposição das LC às ondas de mar aberto. Na 

Praia de Soledade (Figura 3.3), o setor A apresentou altitudes mais altas na praia exposta na 

margem Norte (exposta ás ondas) e mais baixas no estuário na margem Sul (protegida das 

ondas e sob efeito das correntes de maré). Ainda, as partes mais altas (dunas) estão 

concentradas na porção mais a Leste e as partes mais baixas (canal de maré) estão na porção 

mais a Oeste, indicando o processo de construção da barra arenosa no sentido da corrente de 

deriva litorânea de Leste para Oeste. No setor B ocorreu o contrário, ou seja, as altitudes 

aumentaram da praia exposta na margem Norte (protegida das ondas pela presença da Ilha 

Ponta do Tubarão) em direção ao continente, no qual há pequenos trechos com dunas eólicas. 

Na Ilha Ponta do Tubarão (Figura 3.4), a praia exposta na margem Norte (exposta às ondas) 

apresentou as maiores altitudes, enquanto o estuário na margem Sul (protegido das ondas) as 

menores altitudes. Na Ilha do Fernandez, devido à presença de extensos campos de dunas 

fixas e móveis, vegetação de manguezais e de outros tipos, os levantamentos somente foram 

realizados na LC. No entanto, apresentou padrão de distribuição do relevo semelhante à Ilha 

Ponta do Tubarão. Na Praia do Minhoto (Figura 3.5), os setores A e C apresentaram altitudes 

mais elevadas na praia exposta da margem Norte (exposta às ondas) e menos elevadas no 

estuário na margem Sul (protegida das ondas). No setor B as altitudes aumentam da praia na 

margem Norte em direção ao continente, devido à grande disponibilidade de sedimentos da 

pós-praia, além dos extensos trechos com campos de dunas eólicas. 

Esse padrão de distribuição do relevo pode ser explicado pela própria definição de LC 

adotada neste trabalho, ou seja, o limite de espraiamento das ondas na face de praia. Nas 

praias expostas às ondas (margem Norte do setor A na praia da Soledade, margem Norte da 

Ilha Ponta do Tubarão, da Ilha do Fernandez e da Praia do Minhoto), as ondas de alta energia 

do período do levantamento avançaram em direção ao continente, erodiram a praia e 

atingiram feições morfológicas que antes eram da pós-praia, como o berma e dunas frontais. 

Com o contínuo processo de erosão, a LC conseguiu remover sedimentos e atingir feições 

cada vez mais elevadas, formando até escarpas de erosão. Nas áreas estuarinas protegidas da 

ação das ondas (margem Norte do setor B da Praia da Soledade, margem Sul da Ilha Ponta do 

Tubarão, Ilha do Fernandez e dos setores A e C da Praia do Minhoto) a ausência das ondas de 

mar aberto provoca pouca variação horizontal na LC e cria um ambiente de calmaria, que gera 

LC com altitudes mais baixas. Essas áreas favorecem o acúmulo de sedimentos mais finos, 
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inconsolidados e que favorecem a fixação de manguezais, que tornam o ambiente 

relativamente estável no tempo. No entanto, as áreas expostas ás ondas e com hidrodinâmica 

mais ativa (ondas, ventos e marés) favorecem a geração de dunas. 

Ainda, o contínuo avanço da LC provocou a planificação das praias, tornando-as mais 

susceptíveis ao avanço horizontal da linha d’água. Assim, na época do levantamento, apesar 

de não terem sido medidos parâmetros morfométricos, a simples observação visual permitiu 

estimar o estágio morfodinâmico praial dissipativo como o predominante, de acordo com as 

características descritas por Calliari et al. (2003). Nesse estágio, a face de praia possui baixo 

gradiente topográfico, devido ao elevado estoque sedimentar na porção submersa da praia. 

Isso ocorre porque o período do levantamento é característico de ondas de alta energia, que 

provoca a remoção de sedimentos na face de praia emersa, redução no estoque sedimentar da 

praia e a formação de perfis de praia planos. 

 
3.4.2.2 - Frequências das altitudes dos MDE 
 

As Figuras 3.3, 3.4 e 3.5 apresentam as variações espaciais das altitudes em intervalos 

de 0,5 m e a Seção 3.4.2.1 descreveu o padrão de distribuição espacial do relevo. A Figura 3.6 

mostra os histogramas das altitudes dos 4 trechos levantados, que mostram as frequências de 

ocorrências das altitudes em intervalos de 0,5 m. A partir dos MDE e dos histogramas das 

altitudes, nota-se que o relevo da área é relativamente plano, com altitude mínima de 0,513 m 

na Ilha do Fernandez e máxima de 6,004 m na Praia do Minhoto, ou seja, diferença de nível 

máxima de 5,491 m. No entanto, os histogramas mostraram que, em cada trecho modelado, a 

maioria das altitudes se concentrou entre 1 e 3 m, ou seja, amplitude de 2 m. Na Praia da 

Soledade, 86 % das altitudes apresentaram valores entre 1 e 3 m, 4 % inferiores a 1 m e 10 % 

superiores a 3 m. Na Ilha Ponta do Tubarão, 95 % das altitudes tiveram valores entre 1 e 3 m, 

2 % inferiores a 1m e 3 % superiores a 3 m. Na Ilha do Fernandez, 89 % das altitudes foram 

entre 1 e 3 m, 9 % inferiores a 1 m e 2 % superiores a 3 m. No entanto, a Praia do Minhoto 

apresentou distribuição das altitudes diferente das demais: apenas 67 % das altitudes 

apresentaram valores entre 1 e 3 m, 0.2 % foram inferiores a 1 m e 33 % superiores a 3 m. A 

maior porcentagem de altitudes elevadas na Praia do Minhoto ocorreu devido à presença de 

extensos campos de dunas localizado na porção central da praia (Figura 3.5). Assim, a média 

das altitudes da Praia do Minhoto (2,694 m) foi 0,817 m superior à média das altitudes dos 

outros trechos (1,877 m).  
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Figura 3.6. Histograma das altitudes ortométricas das praias e ilhas modeladas em fevereiro/2011: a) Praia da 
Soledade, b) Ilha Ponta do Tubarão, e c) Ilha do Fernandez, e d) Praia do Minhoto. 

 
 
3.4.2.3 - Feições morfológicas modeladas nos MDE 
 

Nos MDE gerados, foi possível a identificação das principais feições morfológicas 

típicas de zonas de praia, tais como perfis de praia emersa, bermas e cristas de bermas, dunas 

frontais e campos de dunas, planos horizontais e inclinados, depressões e elevações, além de 

feições morfológicas sob erosão, como escarpas em bermas e dunas frontais. A Figura 3.7 

ilustra exemplos de feições morfológicas encontradas nos modelos. A Figura 3.7a representa 

um trecho de um campo de dunas, onde as elevações estão representadas em vermelho e os 

corredores com outras cores representativas de pontos mais baixos; os corredores possuem 

direção NE, sentido dos ventos atuantes na área no período do levantamento. A Figura 3.7b 

mostra um trecho com escarpas em dunas frontais, com suas elevações e corredores bem 

definidos e também de direção NE. As Figura 3.7c e 3.7d ilustram, respectivamente, uma 

depressão e uma elevação, feições morfológicas resultantes da ação dos ventos, por remoção 

ou acúmulo de sedimentos. Nos exemplos mostrados, pode-se inferir a respeito da relação 

entre os relevos dos trechos, independente da posição espacial, pois estão georreferenciados e 

relacionados à um mesmo referencial altimétrico; assim, por exemplo, as dunas frontais 

possuem altitudes mais baixas do que os campos de dunas.  
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Figura 3.7. Exemplos de feições morfológicas modeladas na área de estudo: a) Campos de dunas, b) Escarpas em 
dunas frontais, c) depressões, e d) elevações. Equidistância das curvas de nível de 0,5m. 

 
 
3.4.3 – Quantidades realizadas e controle de qualidade dos modelos 
 

Em termos quantitativos, as LC e as superfícies de praia foram levantadas com 

amostras de pontos topográficos de alta densidade e boa distribuição espacial. A área total de 

2.763.721,79 m2 e perímetro de 64.956,76 m foram levantados com 27.349 pontos amostrais e 

em 10 h 30 min, resultando em densidades de 43,41 pontos/minuto ou 98,96 pontos/hectare. 

Esta alta produtividade na aquisição de dados só foi possível principalmente devido ao 

método de posicionamento adotado (cinemático com taxa de rastreio de 1s) e ao veículo 

quadriciclo utilizado, que permitiu o rastreio contínuo dos dados GPS ao longo do trajeto do 

veículo. Além da alta produtividade, destaca-se a alta precisão na aquisição de dados pelo 

método PPK. Nas quatro áreas levantadas, os erros padrões estimados nos processamentos de 

dados GPS foram de m 0,0040,013± em N, m 0,0030,021± em E, e m 0,0030,020 ± em h. 

Os bons resultados obtidos mostram que os parâmetros utilizados, tais como duração da 

sessão, comprimento da base, tipo de receptores e método de aquisição e processamento 

foram adequados para se obter alta precisão. O uso das estações da RGLS no interior de cada 

área possibilitou bases curtas aos posicionamentos, de no máximo 3,5 km. Essas bases curtas 

permitem a eliminação dos erros provocados pela ionosfera, o que facilita a fixação da 

ambiguidade de forma rápida e precisa (Santos & Sá, 2006). 

No controle de qualidade dos MDE (Seção 3.3.4), que avalia a combinação das 

diferentes fontes de erros sistemáticos na modelagem digital de elevação, os resíduos obtidos 
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entre as altitudes de referência e as dos modelos, nos 30 pontos de controle, apresentaram as 

seguintes estatísticas: média de -0,024 m, desvio padrão de 0,158 m, mínimo de -0,307 m, 

máximo de 0,217 m e amplitude de 0,524 m. Para a população de 27.359 pontos amostrais, 

intervalo de confiança de 90 % (Z=1,6449) e erro amostral de 0,05 m, o valor de n calculado 

foi de 26,9, ou seja, os 30 pontos de controle coletados em campo são estatisticamente 

suficientes para as análises de precisão, acurácia e tendência. Na análise de exatidão, o valor 

do teste t de Student calculado ( 528,9−=t ) pela equação (3.8) foi menor do que o valor do 

teste t de Student tabelado ( 311,1−=− αt ). Portanto, foi rejeitada a hipótese nula e aceita a 

hipótese experimental, o que significa que a média populacional calculada pela equação 

(3.10) (inferior a 1,3 cm) foi estatisticamente menor ou igual ao erro máximo admissível em 

acurácia (0,25 m para a classe A). Na análise de precisão, o valor do Qui-Quadrado calculado 

( 097,52 =χ ) pela equação (3.13) foi menor do que o valor de Qui-Quadrado tabelado 

( 087,392
1 =−αχ ). Portanto, foi rejeitada a hipótese nula e aceita a hipótese experimental, o 

que significa que o desvio padrão populacional calculado pela equação (3.15) (inferior a 0,136 

m) foi estatisticamente menor ou igual ao erro máximo admissível em precisão (0,167 m para 

a classe A). Na análise de tendência, o valor do teste t de student calculado )847,0( −=t pela 

equação (3.17) esteve entre o limite inferior e o superior do teste t de student tabelado 

)699,1699,1( +≤≤− t . Portanto, foi aceita a hipótese nula, o que significa que o modelo gerado 

está livre de tendência. Assim de acordo com a classificação de documentos cartográficos, 

para um nível de confiança de 90 %, os MDE gerados foram classificados como classe A em 

termos de precisão e acurácia e estão livres de tendência.  

Assim, apesar do sistema GPS no modo PPK operar com erros padrões de poucos 

centímetros, os resíduos obtidos nos pontos de controle tiveram valores bem maiores, como 

indicou o desvio padrão da média dos resíduos. Isso ocorreu porque, no produto final gerado, 

além dos erros obtidos no posicionamento GPS, estão inseridos os erros na aquisição de dados 

(erro de verticalidade do bastão, amostragem inadequada) e nas aproximações realizadas nos 

algoritmos de interpolação. Essas fontes de erros fazem com que, na prática, não exista um 

MDE que represente fielmente uma superfície topográfica. Na realidade, o que se busca não é 

um MDE isento de erros, e sim, minimizar as fontes de erros sistemáticos envolvidos no 

processo de geração do modelo. Por isso, nota-se a importância de avaliações dos modelos 

através de pontos de controle externos, com o objetivo de aferir a sensibilidade do modelo, ou 

seja, o tamanho das feições morfológicas que ele pode representar. Esse detalhamento do 

modelo deve ser representado nas curvas de nível, que devem ter equidistância  vertical com 
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valor compatível aos valores dos resíduos obtidos na avaliação do modelo. 

 

3.5 – Conclusões 
 

Este trabalho apresentou a metodologia geodésica desenvolvida para o levantamento, 

geração e avaliação de LC e MDE de litorais arenosos para estudos de precisão da dinâmica 

costeira (erosão/acresção sedimentar), assim como um estudo de caso realizado no sistema de 

praias arenosas, ilhas barreiras e canais de maré do Litoral Setentrional do RN, sensível 

ambientalmente e caracterizado pela intensa erosão costeira sob as atividades petrolíferas. 

A metodologia utilizada permitiu o levantamento de LC e a modelagem digital de 

elevação de extensos trechos litorâneos em um tempo relativamente curto e com alta precisão. 

A análise dos dados quantitativos permitiu mensurar o grau de produtividade da metodologia 

utilizada: a área de 2.763.721,79 m2 e perímetro de 64.956,76 m foi levantada em 

aproximadamente 10 h 30 min., distribuídas em 3 dias e com um total de 27.349 pontos 

amostrais. Além da alta produtividade, destacou-se a alta precisão no posicionamento pelo 

método PPK. Nas quatro áreas levantadas, os erros padrões estimados nos processamentos de 

dados GPS foram de m 0,0040,013± em N, m 0,0030,021± em E, e m 0,0030,020 ± em h. O 

controle de qualidade dos MDE, a partir de 30 pontos de controle externos aos modelos e 

localizados no interior da área, resultou em um conjunto de resíduos entre as altitudes de 

referência e as dos modelos, que apresentaram as seguintes estatísticas: média de -0,024 m, 

desvio padrão de 0,158 m, mínimo de -0,307 m, máximo de 0,217 m e amplitude de 0,524 m. 

De acordo com a classificação de documentos cartográficos, para um nível de confiança de 90 

%, os MDE gerados foram classificados como classe A em termos de acurácia e precisão, 

além de estarem livres de tendência.  

A partir dos MDE, foi possível extrair dados quantitativos, tais como área e perímetro 

emersos, volume de sedimentos acima do nível médio do mar e frequências das altitudes. 

Ainda, observou-se que o relevo da área é relativamente plano, com altitude mínima de 0,513 

m na Ilha do Fernandez e máxima de 6,004 m na Praia do Minhoto, ou seja, diferença de nível 

máxima de 5,491 m. No entanto, na maioria dos trechos, as frequências das altitudes para o 

período se localizaram entre 1 e 3 m. Na análise qualitativa, foi possível identificar as formas 

morfológicas e os padrões de distribuição espacial do relevo em cada trecho modelado. 

Quanto à forma, foram modeladas as principais feições morfológicas típicas de zonas de 

praia, tais como perfis de praia emersa, bermas e cristas de bermas, dunas frontais e campos 

de dunas, planos horizontais e inclinados, depressões e elevações, além de feições 
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morfológicas sob erosão, como escarpas em bermas e dunas frontais. Quanto à distribuição 

espacial, foram observados comportamentos diferentes nas praias e ilhas modeladas, 

principalmente com relação à presença de campos de dunas e à exposição às ondas de mar 

aberto. Portanto, em uma área peculiar como a modelada, dinâmica, de grandes dimensões e 

com desníveis relativamente baixos, realçar comportamentos do relevo não é uma tarefa fácil. 

As características qualitativas e quantitativas do relevo da área só foram identificadas por 

causa da alta precisão dos modelos, que está relacionada principalmente à alta precisão do 

posicionamento GPS e à boa quantidade e distribuição espacial dos pontos amostrais 

levantados em campo.  

Em termos de avanços metodológicos, o indicador de LC adotado mostrou-se eficiente 

nos estudos de dinâmica costeira (erosão/acresção sedimentar), pois representou o limite de 

espraiamento das ondas na face de praia em preamar mensurado in situ por métodos 

geodésicos de alta precisão. Ainda, o posicionamento planimétrico e o altimétrico das LC e 

das superfícies de praia foram realizados em relação ao SGB, o qual pode ser facilmente 

convertido para qualquer outro referencial geodésico, além de ter sido materializado na área 

de estudo a partir da implantação da RGLS. O georreferenciamento permite a comparação 

multitemporal dos modelos digitais, o que possibilita a análise da morfodinâmica praial no 

domínio temporal, no mesmo nível de detalhe em que as feições morfológicas foram 

modeladas. Essa comparação está permitindo a identificação e a quantificação da 

sazonalidade das alterações morfodinâmicas ocorrentes nas praias oceânicas, ilhas barreiras e 

canais de maré da área de estudo, e ainda a determinação da correlação das alterações com os 

agentes dinâmicos envolvidos nos processos costeiros. 
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RESUMO 
 
Este trabalho monitorou a sazonalidade de processos costeiros e estuarinos (erosão, transporte, balanço 

e suprimento sedimentares) de trecho do Litoral Setentrional do RN, sensível ambientalmente e de intensa erosão 
costeira sobre as instalações da indústria petrolífera, para servir como base na implantação de projetos de 
contenção da erosão e na mitigação dos impactos causados pela dinâmica costeira. A estratégia metodológica 
utilizada consistiu em obter Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de Elevação (MDE) a partir de métodos 
geodésicos de precisão em épocas cujos parâmetros dos agentes dinâmicos costeiros eram conhecidos, o que 
permitiu a análise das correlações entre as variações superficiais e volumétricas mensuradas entre os modelos e a 
atuação dos agentes dinâmicos costeiros atuantes nos intervalos dos monitoramentos. A partir dos resultados 
obtidos, foi possível identificar as causas e consequências da intensa erosão costeira ocorrida nas praias expostas, 
analisar a recuperação das praias expostas e as acresções ocorridas nos canais de maré e estuários. A partir do 
conhecimento das variações sazonais das linhas de costa e nas superfícies das praias e ilhas, intervenções 
antrópicas de contenção de erosão foram propostas com o objetivo de recuperar a situação anterior das praias 

 
Palavras chaves: Monitoramento Costeiro, Variações Sazonais, Nordeste do Brasil 
 

ABSTRACT 
 
This study monitored the seasonality of coastal and estuarine processes (erosion, transportation, balance 

and supply sedimentary) of the Northern Coast of Rio Grande do Norte State (Brazil), environmentally sensitive 
and characterized by intense coastal erosion in oil activities, used as base for implementation of projects of 
erosion containment and mitigate of impacts caused by coastal dynamics. The methodological strategy used 
consist in obtain the Coastline (CL) and Digital Elevation Models (DEM) from geodetic methods of precision in 
times whose parameters of the coastal dynamic agents were known, allowing the analysis of correlations 
between superficial and volumetric variations measured between the models and the action of the coastal 
dynamic agents in the ranges of monitoring. From the obtained results, it was possible to identify the causes and 
consequences of intense coastal erosion occurred on beaches exposed, to analyze the beaches recovery and the 
accretion in tidal inlets and estuaries. From the knowledge of the seasonal variations of coastlines and on the 
surfaces of beaches and islands, human interventions of erosion contention has been proposed with the aim of 
restoring the previous situation of the beaches. 

 
Palavras chaves: Monitoramento Costeiro, Variações Sazonais, Nordeste do Brasil 
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4.1 – Introdução 
 

A área de estudo (Figura 4.1), localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), entre os municípios de Macau e Guamaré, é composta de um sistema 

de praias oceânicas (Soledade e Minhoto), ilhas barreiras (Ponta do Tubarão e Fernandez) e 

canais de maré submetidos à intensa ação de processos costeiros, tais como transporte eólico e 

litorâneo, erosão generalizada, alterações no balanço de sedimentos, variações na Linha de 

Costa (LC), abertura e fechamento de canais de marés e formação de ilhas barreiras 

(Nascimento, 2009; Souto, 2009; Chaves et al., 2006; Grigio et al., 2005).  

A intensa dinâmica costeira tem provocado sérios problemas às atividades 

socioeconômicas presentes na área, especialmente à petrolífera, além de se configurar como 

um potencial problema ambiental, como ilustra a Figura 4.2. Na Praia da Soledade, por 

exemplo, o avanço da LC em direção ao continente tem ameaçado as instalações dos campos 

petrolíferos de Serra e de Macau (da PETROBRAS), tais como cavalos de extração, 

queimadores de gás, torres eólicas e dutos expostos de petróleo e gás; em certos trechos da LC 

já houve até a implantação de estruturas de contenção de erosão e dunas artificiais. Na Praia 

do Minhoto, em determinadas épocas do ano, a erosão costeira tem exposto os dutos de 

emissários de petróleo que interligam o Campo Petrolífero de Guamaré (da PETROBRAS) 

com as plataformas de petróleo a mar aberto, se configurando como um risco eminente ao 

meio ambiente e à segurança dos moradores locais e banhistas; na época de implantação, a 

pista de dutos foi instalada a 2 m de profundidade. Ainda, a intensa dinâmica tem provocado a 

erosão das ilhas barreiras da área de estudo, que protegem a Praia da Soledade e os estuários 

de Barreiras e Diogo Lopes do impacto das ondas de mar aberto, sendo importantes na 

contenção da erosão costeira nesses trechos. 

Devido à característica dinâmica e à importância socioeconômica e ecológica para o 

Estado do RN, a zona costeira da área de estudo já foi objeto de pesquisas anteriores sobre a 

evolução multitemporal das LC. Essas pesquisas foram realizadas em escala de tempo decadal 

e com uso de imagens de satélites de resolução moderada (10 a 30m) e alta (0,60 a 4,0m) no 

acompanhamento da evolução multitemporal da LC, na identificação de áreas de 

erosão/acresção e na análise morfométrica (Franco, 2010; Nascimento, 2009; Souto, 2009; 

Chaves et al., 2006; Grigio et al., 2005). Tais pesquisas tiveram a finalidade de acompanhar a 

evolução da região servindo de base na tomada de decisões pelos órgãos responsáveis pela 

gestão costeira e na mitigação de impactos causados pelo processo de erosão/acresção de 

sedimentos sobre as atividades socioeconômicas. No entanto, ainda não tinha sido realizado 
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um estudo sistemático de monitoramento costeiro em escala de tempo intra anual, com 

levantamentos in situ de precisão e que levasse em conta a sazonalidade das alterações nas 

LC. 

 
Figura 4.1. Mapa geomorfológico da área de estudo (Silva et al. 2010) com a distribuição espacial dos 4 trechos 
selecionados para o monitoramento (Praia da Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e Praia do 
Minhoto) e das 9 estações da RGLS (EST-01 a EST-09). 
 

 
Figura 4.2. Problemas causados pela erosão costeira na área de estudo, mostrando o potencial erosivo dos 
processos costeiros. Na Praia de Soledade (a) a erosão atingiu a estrada de acesso às instalações petrolíferas, nas 
quais foram implantadas estruturas de contenção de erosão. Na Praia de Minhoto (b) o duto de emissário de 
petróleo para plataforma a mar aberto foi exposto pela erosão costeira. Na Ilha do Fernandez (c) o recuo da linha 
de costa provocou a formação de paleomangues na zona de espraiamento. Na Ilha Ponta do Tubarão (d) a 
vegetação ativa de manguezal ficou exposta na zona de arrebentação. 
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Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi o monitoramento costeiro sazonal intra 

anual de áreas costeiras e estuarinas de um trecho do Litoral Setentrional do Estado do RN, 

Brasil, região de alta sensibilidade ambiental e sob intensa ação da erosão/acresção 

sedimentar sob as atividades econômicas instaladas na zona de praia, entre elas a atividade 

petrolífera, para servir de base na implantação de projetos de contenção da erosão e na 

mitigação dos impactos causados pela dinâmica costeira. Para isso, LC e Modelos Digitais de 

Elevação (MDE) foram obtidos por método geodésico de precisão, sistematicamente entre 

épocas cujos parâmetros dos agentes dinâmicos costeiros sazonais (clima, ventos, ondas e 

correntes) eram conhecidos, o que permitiu o estudo das correlações entre as variações 

superficiais e volumétricas mensuradas entre os modelos e a atuação dos agentes dinâmicos 

durante o intervalo de monitoramento. Além da identificação e da mensuração da variação da 

LC e das áreas de erosão e acresção, a comparação das LC e dos MDE permitiu o cálculo do 

volume e da orientação do transporte de sedimentos na LC e nas superfícies de praia. Os 

levantamentos foram executados com o sistema de posicionamento GPS no modo relativo 

cinemático em relação à Rede GPS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), 

implantada na área de estudo e que utiliza os referenciais geodésicos (geográfico e altimétrico) 

adotados oficialmente pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), os quais são unívocos, fixos 

e relativamente estáveis no tempo. O indicador de LC foi definido como o limite de 

espraiamento das ondas na face de praia na maré de quadratura em preamar, mensuradas in 

situ.  

A escala de tempo intra anual é importante, pois as atividades industriais se encontram 

numa área marcada por intensa dinâmica costeira, onde os processos erosivos e acrescionais 

ao longo dos ciclos anuais de construção e destruição das praias modificam a morfologia da 

costa em curto intervalo de tempo, sazonalmente. Assim, este estudo foi utilizado na 

identificação de áreas para proteção e recuperação, onde existem instalações industriais e 

ocupações antrópicas; na preservação das ilhas barreiras, necessárias à manutenção dos 

estuários; e na prevenção de possíveis impactos ao meio ambiente e às próprias indústrias, 

pela previsão dos picos de erosão e na identificação de necessidade de implantação de obras 

de contenção da erosão. No futuro, a comparação entre LC e MDE obtidas ao longo de anos e 

em períodos de máxima e mínima intensidade de erosão costeira anual permitirá o estudo da 

capacidade de recuperação sedimentar das praias quando submetidas à erosão intensa. Essas 

informações serão importantes nas implantações de intervenções antrópicas para a mitigação 

de impactos causados pela erosão costeira. 

Devido às características dinâmicas, diversos trabalhos sobre monitoramento de LC 
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foram desenvolvidos até o momento em várias partes do mundo a partir da comparação 

multitemporal de LC obtidas por diversas técnicas de aquisição e modelagem (Klemas, 2011; 

Cowart et al., 2010; Rocha et al., 2009; Baptista et al., 2008; Esteves et al., 2006; Moore et 

al., 2006; Boak & Turner, 2005). Este trabalho apresentou contribuições importantes ao 

monitoramento costeiro de litorais arenosos, especialmente com o conhecimento dos 

mecanismos envolvidos nas variações das LC e de superfícies costeiras em sistemas tropicais 

de praias oceânicas, ilhas barreiras e canais de maré. As LC das praias e ilhas foram 

compartimentadas em setores em função dos diversos graus de exposição das LC às ondas de 

mar aberto, tais como praia exposta, canais de maré e estuários, sobre as quais foram 

calculadas as variações das LC, com o objetivo de entender a influência das diferentes 

condições hidrodinâmicas sobre as variações ocorridas em regiões costeiras e estuarinas ao 

longo dos intervalos do ciclo de construção e destruição das praias expostas. As variações 

volumétricas, por sua vez, foram compartimentadas em variações na LC e nas superfícies das 

praias e ilhas para a verificação de quais fluxos dominaram o transporte sedimentar em cada 

intervalo de monitoramento, se o hidrodinâmico na LC ou o eólico nas superfícies das praias 

ou ilhas. Portanto, o presente trabalho realizou o desafio de mensurar a frequência e a 

intensidade da variabilidade espacial e temporal dos processos costeiros e estuarinos 

(erosão/acresção superficial e volumétrica, transporte, balanço e suprimento sedimentares) ao 

longo do ano, bem como de seu grau de influência nas atividades antrópicas e no meio 

ambiente.  

Ainda, avançou ao monitorar os processos costeiros e estuarinos sazonais na 

componente geodésica altimétrica (além da planimétrica) a partir da comparação entre MDE 

multitemporais. A determinação de altitudes ortométricas com alta precisão pelo 

posicionamento GPS, além da importância ao monitoramento costeiro, por gerar LC e MDE 

relacionados ao nível médio dos mares e referenciados ao SGB, teve importância aos 

levantamentos geodésicos, pois a combinação entre a altitude geométrica (obtidas por GPS) e 

a altura geoidal (obtida em modelo goidal) para a determinação da altitude ortométrica de 

precisão é um dos problemas atuais da Geodésia moderna (Monico, 2007), que foi 

solucionado localmente após a criação da infraestrutura geodésica na área de estudo.  

 

4.2 – Caracterização dinâmica da área de estudo 
 

As variações temporais ocorridas nas LC e nas superfícies de praia ao longo do ano 

são resultados de diferentes formas de interação dos fluxos de energia geradas pelos agentes 

dinâmicos costeiros, como ventos, ondas, marés e correntes litorâneas, além do clima, da 
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hidrografia e muitas vezes das interferências antrópicas. Alguns autores, como Nascimento 

(2009) e Souto (2009), por exemplos, destacam ainda, para escalas de tempos maiores, a 

importância das condições climáticas (El Niño e La Niña), das variações do nível do mar, da 

natureza das sequências geológicas, das atividades neotectônicas e do suprimento de 

sedimentos carreados pelos rios e oceano. Portanto, para o adequado estudo do 

monitoramento temporal trimestral de zonas praiais é necessário conhecer a área de estudo e 

sua dinâmica, os agentes dinâmicos costeiros atuantes e as atividades antrópicas presentes 

durante o período do monitoramento. 

Os dados climáticos foram medidos entre os anos de 1961 e 1990 na Estação 

Maregráfica de Macau (DNMET/MMRR, 1991 apud Nascimento, 2009). O Clima foi 

classificado como quente e semi-árido e apresenta duas estações pluviométricas distintas e 

bem definidas: a estação úmida com quatro meses (de fevereiro a maio) e a estação seca com 

oito meses (de junho a janeiro). A precipitação apresentou média mensal de 50 mm ao longo 

do ano, com grande variação entre as duas estações. No período da estação úmida a 

precipitação média mensal foi de 118,4 mm, com mínimo de 66,9 mm em fevereiro e máximo 

de 169,4 mm em abril. Na estação seca a precipitação média mensal foi de 15,8 mm, com 

mínimo de 1 mm em outubro e máximo de 36,5 mm em junho. A insolação é uma das mais 

elevadas do Brasil, com média diária de 7,22 h, mínima de 6,0 h na estação úmida (fevereiro) 

e máxima de 8,3 h na estação seca (outubro). A grande incidência de energia solar ocorre com 

regime térmico uniforme, marcado por temperaturas elevadas e pequenas variações ao longo 

do ano, com média anual de 26,9 °C, mínimo de 27,0 °C na estação úmida (maio), e máximo 

de 27,5 °C na estação seca (janeiro). Em termos absolutos, a temperatura pode chegar a 

ultrapassar os 40 °C no mês de novembro.  

Os ventos da área de estudo, segundo Caldas (2002 apud Souto, 2009), são marcados 

por dois trends principais: um SE e outro ENE. Os ventos com trend SE surgem geralmente 

entre os meses de março e julho, apresentando-se mais suaves, com velocidades médias 

mensais de 4,8 m/s. Por outro lado, os ventos com trend ENE, que surgem entre os meses de 

agosto e dezembro, apresentam velocidades mais fortes, com médias mensais de 7,7 m/s 

(Santos, 2003). As ondas, segundo Souto (2009), ao se aproximarem da zona costeira 

apresentam um fluxo com a mesma direção dos ventos dominantes (ENE). De acordo com 

Chaves et al. (2006), que realizaram um trabalho de monitoramento com medidas dos 

parâmetros do meio físico, a altura significativa das ondas variou entre 0,125 a 0,722 m, onde 

as alturas máximas e mínimas ocorreram nos meses de novembro e maio, respectivamente. A 

corrente de deriva litorânea, segundo Souto (2009), tem direção preferencial W gerada pela 
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correlação entre a orientação E-W da LC, a direção preferencial dos ventos (NE-E) e ao fluxo 

de ondas provenientes de NE-E. As correntes superficiais na região de Macau apresentam 

velocidades máximas de 1,103 m/s e mínimas de 0,171 m/s para W, nos meses de novembro e 

maio, respectivamente (Chaves, 2005). As marés litorâneas da área de estudo possuem regime 

de mesomaré, que é caracterizada pelas marés do tipo semidiurnas em relação ao período de 

oscilação em torno de 12 h, apresentando por dia duas marés de preamar e duas marés de 

baixamar, com alturas de marés de 2 a 4 metros (Souto, 2009). 

Segundo Nascimento (2009) os principais rios da região são intermitentes, ou seja, 

possuem fluxo apenas durante o período das chuvas (março a maio); a partir de junho, com o 

início do período seco, o fluxo desses rios diminui continuamente, chegando a ser nulo em 

novembro, mês de maior temperatura anual, e permanece assim até fevereiro, no final do 

período seco. O problema se agravou ao longo do tempo com a construção de barramentos 

nos principais afluentes da região, com a redução do transporte sedimentar fluvial para 

alimentação das praias, mesmo na época de chuva, (março a maio). As barragens têm o papel 

de perenizar os rios, garantindo água durante todo o ano e protegendo contras as cheias; por 

outro lado, diminuem o fluxo a ponto de interferir na dinâmica estuarina e praial. Além dos 

barramentos, outras causas estão relacionadas com a redução da vazão dos rios afluentes, tais 

como o abastecimento humano, a carcinicultura, a irrigação e a piscicultura. Amaro & Araújo 

(2008) destacam que a ocupação desordenada de estuários de rios também deve intervir, no 

decorrer das décadas, no fluxo sedimentar estuarino e da plataforma continental, 

influenciando no recuo da LC. O resultado disso é a mudança em curto prazo dos processos 

de produção, transporte e acresção de sedimentos, contribuindo com o recuo da LC. Além 

disso, os autores citam os extensos períodos de seca pelo qual passa a região Nordeste do 

Brasil. 

 
4.3 – Metodologia experimental 
 

O monitoramento costeiro da área de estudo foi desenvolvido basicamente em quatro 

etapas metodológicas. A primeira etapa, de definição, consistiu na definição das datas dos 

levantamentos geodésicos em função do padrão de dinâmica sedimentar da área de estudo, 

que está relacionado á atuação dos agentes dinâmicos costeiros. A segunda etapa, de 

execução, consistiu na execução dos levantamentos de campo e processamentos de dados com 

o objetivo da determinação das LC e dos modelos digitais de elevação. A terceira etapa, de 

cálculos, consistiu na comparação dos produtos multitemporais com o objetivo de calcular as 

variações espaciais e volumétricas ocorridas entre os levantamentos. A quarta etapa, de 
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interpretação, consistiu no estudo das correlações entre as variações temporais mensuradas e a 

atuação dos agentes dinâmicos costeiros no intervalo entre os levantamentos. 

 

4.3.1 – Definição das datas dos levantamentos 
 

As datas dos levantamentos foram definidas em função do padrão de dinâmica 

sedimentar da área de estudo, estimado em função da atuação dos agentes dinâmicos costeiros 

atuantes na área de estudo ao longo do ano, os quais foram obtidos em trabalhos científicos 

prévios, como em Souto (2009) e Nascimento (2009). O padrão de dinâmica sedimentar 

indicou que entre os meses de março e julho predominam os ventos suaves de SE e ondas de 

baixa energia, ou seja, o período construtivo, com o acúmulo de sedimentos na face de praia 

emersa, aumento do estoque sedimentar da praia, avanço da LC e a formação de perfis de 

praia com estágio morfodinâmico refletivo (Wright & Short, 1984 apud Calliari et al.,2003). 

Por outro lado, entre os meses de agosto e fevereiro predominam os ventos fortes de NE e 

ondas de alta energia, ou seja, o período destrutivo, com a remoção de sedimentos na face de 

praia emersa, redução no estoque sedimentar da praia, recuo da LC e a formação de perfis de 

praia com estágio morfodinâmico dissipativo (Wright & Short, 1984 apud Calliari et 

al.,2003). Os processos de construção e destruição das praias e a formação contínua dos perfis 

de praia com estágios morfodinâmicos refletivos e dissipativos ao longo do ano caracterizam 

o ciclo anual de construção e destruição das praias. Na área de estudo ocorre 5 meses de 

período construtivo e 7 meses de período destrutivo. 

Para monitorar o ciclo de construção e destruição sedimentar das praias da área de 

estudo, os levantamentos foram executados aproximadamente nas datas correspondentes ao 

início, meio e fim dos períodos construtivo e destrutivo, com aproximadamente 3 meses de 

diferença entre eles e nas 4 estações do ano, de acordo com a Figura 4.3. O primeiro 

levantamento foi realizado em maio de 2010 (outono), o segundo levantamento em agosto de 

2010 (inverno), o terceiro levantamento em novembro de 2010 (primavera), o quarto 

levantamento em fevereiro de 2011 (verão). Para fechar o ciclo anual, foi realizado um 

levantamento em maio de 2011. Assim, nos meses de maio (meio da fase construtiva) e 

agosto (fim da fase construtiva e início da fase destrutiva) espera-se encontrar praias com 

grande estoque sedimentar, devido ao acúmulo de sedimentos no período construtivo; em 

agosto mais sedimentos do que em maio, devido ao maior tempo submetido ao período 

construtivo. Por outro lado, nos meses de novembro (meio da fase destrutiva) e fevereiro (fim 

da fase destrutiva e início da fase construtiva), espera-se encontrar praias com pouco estoque 

sedimentar, devido á perda de sedimentos no período destrutivo; em fevereiro menos 
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sedimentos do que em novembro, devido ao maior tempo submetido ao período destrutivo. 

 

 
 
Figura 4.3. Intervalos de monitoramento e padrão de dinâmica sedimentar da área de estudo, de acordo com 
informações obtidas em Souto (2009) e Nascimento (2009). Primeiro intervalo (construtivo) de maio/2010 a 
agosto/2010, segundo intervalo (destrutivo) de agosto/2010 a novembro (2010), terceiro intervalo (destrutivo) de 
novembro/2010 a fevereiro/2011 e quarto intervalo (construtivo) de fevereiro/2011 a maio/2011. Os intervalos 
construtivos são característicos de ventos (SE) e ondas (NE) de baixa energia e os destrutivos de ventos (ENE) e 
ondas (NE) de alta energia. 
 
 

Segundo Calliari et al. (2003), o ciclo de construção e destruição das praias se 

caracteriza pelo deslocamento do banco de areia e da calha submersos entre a faixa de praia e 

a parte submersa do declive da praia. No início do período destrutivo, quando as praias estão 

mais refletivas, devido ao período construtivo anterior, a porção emersa da face praial é 

estreita e as ondas de alta intensidade arrebentam praticamente na face praial na forma 

ascendente ou mergulhante (arrebentação do tipo ascendente), erodem os sedimentos, 

transportam em direção ao mar e depositam em formas de bancos de areia, resultando em uma 

praia com perfis de praia cada vez mais planos (dissipativos). No início do período 

construtivo, quando as praias estão mais dissipativas, devido ao período destrutivo anterior, a 

porção emersa da face praial é larga e as ondas de baixa intensidade arrebentam longe da face 

praial e decaem progressivamente em altura ao longo da arrebentação (arrebentação do tipo 

progressiva), transportam os sedimentos para a praia e lá os depositam, ocorrendo o acúmulo 

de material nos perfis de praia, formando perfis de praia cada vez mais inclinados (refletivos). 

 
 
4.3.2 – Modelagem digital de elevação 
 

O Modelo Digital de Elevação (MDE), importante em inúmeras áreas do 
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conhecimento, tais como na Geodésia, na geologia, na geofísica, na engenharia e na 

hidrografia, é uma representação matemática computacional das informações topográficas 

altimétricas de uma determinada região da superfície terrestre. O processo para a geração de 

um MDE consiste, basicamente, em quatro etapas: aquisição e processamento de dados, 

geração e controle de qualidade dos modelos. A seguir serão apresentadas as etapas utilizadas 

na modelagem digital de elevação das superfícies de praia e ilhas barreiras monitoradas na 

área de estudo. 

 
 
4.3.2.1 - Aquisição de dados geodésicos 
 

A aquisição de dados para a geração de um MDE de áreas costeiras deve ser feita em 

duas etapas: o levantamento da LC, que define o limite externo do modelo, e o levantamento 

das superfícies de praia, que definem a área interna ao modelo. 

O método de posicionamento utilizado nos levantamentos foi o GPS no modo relativo 

cinemático pós-processado (Postprocessed Kinematic - PPK) a partir das estações de 

referência da Rede GPS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), implantada 

e mantida na área de estudo pelo Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de 

Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GEOPRO/DG/UFRN) para servir 

de base aos métodos cinemáticos do GPS. Cada estação da rede possui coordenadas 

geodésicas e altitude ortométrica referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), 

servindo de referências aos levantamentos altimétricos e planimétricos (Santos, 2011). Os 

receptores utilizados foram do modelo Trimble R3, que rastreiam observações da fase da 

portadora na frequência L1. Para bases curtas (em relação à RGLS), o sistema Trimble R3 

possui precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm. Para 

aumentar a produtividade na aquisição de dados e permitir o levantamento de extensas áreas 

em reduzidos intervalos de tempo, o receptor móvel foi acoplado a um quadriciclo 

motorizado. O receptor móvel foi programado para coletar dados em função do tempo com 

taxa de amostragem de 1s, gerando uma nuvem de pontos com alta precisão e densidade. 

No levantamento das LC, foram coletados pontos topográficos planialtimétricos ao 

longo dos perfis longitudinais que a definem. Neste trabalho, a LC foi definida como o limite 

do espraiamento das ondas na face de praia, ou seja, o alcance máximo da linha d’água em 

uma determinada maré em preamar, como em Souto (2009). Para eliminar os efeitos da maré 

na integração multitemporal dos modelos gerados, os levantamentos foram executados sempre 

na maré de quadratura, escolhida principalmente em função da logística de campo, visto que 
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na maré de sizígia não seria possível o acesso a certos trechos da área, e ao fato da amplitude 

da maré de quadratura ser menor. O caminhamento foi feito seguindo as marcas mais recentes 

da LC, indicadas tanto por sujeiras deixadas pelas marés quanto pela diferença de umidade 

entre as areias seca e molhada. Foram levantadas logo após o pico de maré alta (com a maré 

em vazante) para permitir a melhor identificação das marcas definidoras da LC. Os 

levantamentos foram executados em três dias consecutivos, um dia antes, um dia depois e 

exatamente no dia da maré de quadratura, em função da extensão da área e para permitir uma 

variação relativa mínima nas condições de maré durante o levantamento de campo. As datas 

dos levantamentos foram escolhidas com base na tábua de maré disponibilizada na internet 

pelo Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) do Centro de Hidrografia da 

Marinha (CHM) da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

Os levantamentos das superfícies de praia foram realizados logo após o levantamento 

das LC. Tiveram o objetivo de coletar pontos topográficos planialtimétricos em perfis 

representativos das feições morfológicas geralmente encontradas nas áreas costeiras, que 

incluem toda a praia emersa, ou seja, a face de praia emersa, a crista do berma e o berma até 

uma feição morfológica com variação topográfica significativa do terreno, tal como campos 

de dunas, como em Baptista et al. (2008). Os perfis foram coletados com caminhamentos ao 

longo das feições morfológicas e cruzando-as, podendo ser orientados nas formas 

longitudinais, transversais e/ou inclinados em relação às LC. Devido às variações sazonais nas 

LC e nas superfícies de praia, os pontos topográficos foram coletados em função das 

morfologias encontradas nas épocas dos levantamentos, sem seguir alinhamentos pré-

definidos. No entanto, a amostra de pontos topográficos deve ser compatível, em número e 

distribuição espacial, com as características morfológicas do terreno e da precisão requerida 

para sua modelagem. Quanto mais complexa a morfologia, mais pontos topográficos devem 

ser coletados, para evitar a deficiência de dados (subamostragem) que pode gerar modelos 

suavizados do terreno; por outro lado, deve-se evitar a redundância de dados 

(superamostragem) que pode não acrescentar informação ao modelo e encarecer o 

levantamento.  

 
4.3.2.2 - Processamento de dados geodésicos 
 

O processamento dos dados geodésicos de campo consistiu de duas etapas, devido às 

características das altitudes obtidas pelo sistema GPS: 1) determinação das coordenadas 

geodésicas e 2) determinação das altitudes ortométricas.  
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As coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude geométrica) e os erros 

padrões dos pontos levantados em campo foram obtidos nos processamentos e ajustamentos 

dos dados GPS, realizados com o programa Topcon Toos versão. 6.04. Nos processamentos, 

foram usadas as observações da fase da portadora (L1), sendo que, a solução admitida foi a 

Fixed (recomendadas para vetores precisos com poucos quilômetros), por garantir precisão e 

confiabilidade ao processamento. O erro padrão admissível para os vetores foi de 5 cm, com 

nível de confiança de 68 %. Como resultado do processamento de cada sessão GPS, foi obtido 

1 vetor entre as 2 estações (base e móvel) envolvidas no posicionamento. Após o 

processamento, o programa efetuou o ajustamento dos dados, no qual, as componentes dos 

vetores entre as estações foram utilizadas como dados de entrada e foi fixada a estação da 

RGLS como referência. Como resultados, foram obtidas as coordenadas geodésicas de cada 

ponto amostral, com seus respectivos erros padrões. Mais detalhes sobre processamento e 

ajustamento de dados GPS podem ser encontrados em Monico (2007), Hofmann-Wellenhof et 

al. (1994), Seeber (1993) e Leick (1990). 

As altitudes ortométricas, referenciadas à superfície de nível médio dos mares, foram 

calculadas a partir das altitudes geométricas, obtidas por GPS e referidas à superfície do 

elipsóide de revolução adotado no posicionamento. Isso foi feito através da altimetria por 

GPS no modo relativo, na qual, a altitude ortométrica de um ponto de interesse ( )i  é 

determinada em relação a, pelo menos, uma estação de referência ( )A , de coordenadas 

geodésicas ( )AAA h,,λα  e altitudes ortométricas ( )AH  conhecidas. Isso é feito através das 

diferenças de altitudes geométricas ( )IAi hhh −=∆  determinadas pelo GPS e das diferenças de 

alturas geoidais ( )IAi NNN −=∆  determinadas a partir de um modelo geoidal (Santos & Sá, 

2006; Souza, 2002; Toth et al., 2000; Featherstone et al., 1998; Ollikainen, 1998): 

 

( )iNihAHiHAHiH ∆−∆+=∆+=        (4.1) 

 

Como referências à altimetria, foram utilizadas as estações da RGLS localizadas na 

área levantada, as quais possuem coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas conhecidas, 

e o geóide gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2004 (IBGE, 2011). No cálculo das 

altitudes, foi utilizado o aplicativo desenvolvido em Santos (2011), que calcula a altitude de 

um ponto pela média aritmética das altitudes calculadas pelas estações mais próximas da 

RGLS. 

 
 



CAPÍTULO 4 – Monitoramento sazonal de processos costeiros e estuarinos. 

75 
Marcelo Soares Teles Santos, Julho de 2011 

4.3.2.3 - Geração dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

Na geração dos modelos digitais de elevação, foi utilizada a interpolação por 

triangulação com uso da técnica TIN (Triangulated Irregular Network), que consiste numa 

estrutura em que pontos cotados com distribuição irregular (ou regular) são conectados por 

uma rede de arestas que formam triângulos não-sobrepostos, e entre eles os valores são 

interpolados linearmente. Com este procedimento, as curvas de nível (isolinhas) são traçadas 

a partir da disposição original dos dados. Não ocorre extrapolação e as estimativas limitam-se 

à área resultante da soma das áreas dos triângulos (Zanardi, 2006; Matos, 2005; Fonteles, 

2003). Os pontos foram conectados de acordo com a triangulação de Delaunay (Zanardi, 

2006; Matos, 2005; Fonteles, 2003), a qual usa o critério da maximização dos ângulos 

mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve conter triângulos o mais próximos 

possível de equiláteros, evitando-se a criação de triângulos com ângulos internos muito 

agudos. De acordo com Felgueiras (2001), uma forma equivalente de implementação da 

triangulação de Delaunay consiste em utilizar o critério do circuncírculo. De acordo com este 

critério, uma triangulação é de Delaunay se o círculo que passa pelos três vértices de cada 

triângulo da malha triangular não contém, no seu interior, nenhum ponto do conjunto das 

amostras além dos vértices do triângulo em questão. Para aplicar o método TIN com a 

triangulação de Delaunay, foi utilizado o software ArcGIS, versão 9.2, da ESRI. 

 
 

4.3.2.4 - Controle de qualidade dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

Fontes de erros metodológicos 

 

A metodologia de aquisição de dados por GPS no modo cinemático fornece alta 

precisão ao posicionamento dos pontos definidores das LC e dos modelos digitais de 

elevação. Os receptores utilizados (Trimble R3) possuem precisão nominal horizontal de 5 

mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm. Isso significa que na área de estudo, onde a 

distância máxima entre a estação de referência da RGLS e a LC é de aproximadamente 3,5 

km, o erro nominal máximo é de 8,5 mm na planimetria e de 12,0 mm na altimetria. No 

entanto, além dos erros obtidos no posicionamento GPS, a modelagem envolve outras fontes 

de erros na aquisição de dados (erro de verticalidade do bastão, amostragem inadequada), nas 

aproximações realizadas nos algoritmos de interpolação, e na identificação das marcas 

definidoras da LC. Essas fontes de erros fazem com que, na prática, não exista um MDE que 

represente fielmente uma superfície topográfica. Na realidade, o que se busca não é um MDE 

isento de erros, e sim, minimizar as fontes de erros sistemáticos envolvidos no processo de 
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geração do modelo. Por exemplo, o erro de verticalidade da antena que ocorre devido ao 

desvio do bastão em relação à vertical pode ser evitado com o uso de dois operadores de 

campo: o primeiro pilota o quadriciclo e o segundo verifica a verticalidade do bastão por meio 

de um nível de bolha. O erro na identificação dos indicadores de LC e da diferença de marés 

entre as épocas dos levantamentos pode ser eliminado com a realização dos levantamentos 

sempre na mesma maré e imediatamente após a preamar, quando os indicadores estão mais 

nítidos.  

 

Controle de qualidade dos modelos  

 

Assim, devido à impossibilidade em quantificar a combinação das diferentes fontes de 

erros envolvidas na modelagem, o controle de qualidade dos modelos digitais de elevação foi 

realizado a partir de um conjunto de pontos de controle selecionados aleatoriamente na área 

de estudo e que não foram usados na geração dos modelos. Suas coordenadas e altitudes 

foram determinadas pelo mesmo método de posicionamento usado nos pontos dos modelos. 

Porém, para garantir maior confiabilidade, foram utilizadas várias seções. O controle de 

qualidade se baseia na análise estatística dos resíduos entre as altitudes de referência 
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em amostras com ni ...3,2,1=  pontos de controle selecionadas aleatoriamente na área de 
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O controle de qualidade permite atribuir um erro padrão para cada modelo, a partir da 

média dos resíduos gerados nas amostras dos pontos de controle. Esse erro representa a 

combinação das diversas fontes de erros envolvidos na modelagem digital de elevação. Isso 

possibilita, por exemplos, avaliar a confiabilidade do modelo, indicar suas possíveis 

aplicações, e definir até que nível de detalhe eles podem representar as feições topográficas. 

 
 
4.3.3 – Erros das diferenças entre Modelos Digitais de Elevação (MDE) 
 

No caso de modelos obtidos em épocas distintas, a comparação entre as diferenças 

altimétricas obtidas entre os modelos e os erros padrões da combinação dos modelos pode ser 

utilizada para verificar se as diferenças encontradas foram significativas, ao ponto de serem 

consideradas como resultado de variações temporais, ou se elas não passaram de erros 

amostrais aleatórios. A teoria da propagação de variâncias permite calcular o erro padrão da 

combinação entre dois modelos (Gemael, 1994). Assim, sendo 2
1e  e 2

2e , respectivamente, os 

erros padrões dos modelos 1 e 2, tem-se o erro da combinação dos modelos dado por: 

 

2
2

2
1 eeep +=           (4.5) 

 

Dessa forma, a diferença altimétrica obtida entre os modelos digitais de elevação só 

poderão ser consideradas variações temporais devido a fatores externos se, estatisticamente, o 

erro padrão da combinação for menor do que tal variação.  

 
 
4.3.4 – Cálculos das variações superficiais das linhas de costa por transectos 
 

As variações das LC foram calculadas pelo método dos transectos, que consistem em 

linhas imaginárias geradas ao longo da costa em distâncias regulares e perpendicularmente a 

uma linha base paralela á LC, posicionada virtualmente no continente ou no mar. Para um 

determinado local o transecto de uma LC consiste na distância entre a LC e a linha base. 

Assim, a variação entre duas LC é calculada pela subtração dos transectos das duas LC, ou 

seja, é a distância entre as duas LC ao longo do alinhamento do transecto. As seguintes 

convenções são utilizadas: valores negativos representam recuo da LC ou erosão e valores 

positivos representam avanço da LC ou acresção. Como os transectos são gerados em 

intervalos de distância constantes ao longo da costa a partir de um ponto de origem, gráficos 
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de mudanças na LC em função dos transectos (ou distâncias) podem ser gerados, o que 

permite realizar análises de variações na LC de trechos específicos em épocas diferentes. 

Análises de mudanças na LC têm sido realizadas com frequência por programas 

computacionais que realizam os cálculos dos transectos automaticamente. Segundo Cowart et 

al. (2010), o programa Digital Shoreline Analysis System (DSAS), criado e disponibilizado 

pela United States Geological Survey (USGS), é o mais utilizado na literatura. No entanto, 

devido á complexidade e intensidade das variações das LC, além do crescimento das praias e 

ilhas no sentido Oeste ao longo do tempo, optou-se por realizar os cálculos das variações das 

LC no modo semiautomático com auxílio do programa Topograph versão 3.78, da Chair 

Pointer Tecnologia. 

 
 
4.4 – Resultados e discussão 
 

Este ítem apresenta os resultados e análises realizadas no desenvolvimento do 

trabalho. A Seção 4.4.1 até a Seção 4.4.6 apresentam os resultados nas formas quantitativas, 

em termos de variação da LC, áreas de erosão/acresção, balanço sedimentar areal, volumes de 

erosão/acresção e balanço sedimentar volumétrico. A Seção 4.4.7 até a Seção 4.4.11 faz 

discussões qualitativas relacionadas com os resultados apresentados, com o objetivo geral de 

entender as correlações existentes entre a dinâmica da área de estudo e a atuação dos agentes 

dinâmicos costeiros, e utilizar essas informações na proposição de sistemáticas de 

intervenções antrópicas de contenção de erosão sobre as atividades petrolíferas. 

 
 
4.4.1 – Linhas de Costa (LC) de referência 
 

A Figura 4.4 ilustra as LC dos quatro trechos monitorados, Praia da Soledade, Ilha 

Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e Praia do Minhoto, para a época de referência, maio de 

2010. Como indicou a Figura 4.4, as LC das praias e ilhas possuem forma predominante de 

arcos côncavos, orientadas aproximadamente na direção Leste-Oeste, e com três trechos de 

inflexão. Ao Norte, as praias e ilhas são limitadas pelo Oceano Atlântico, estando exposta aos 

ventos, ondas e correntes de maré de mar aberto da região (exceto no setor leste da Praia de 

Soledade, protegido pela presença das ilhas barreiras). Ao Sul, as ilhas barreiras estão 

voltadas para o continente, protegido da ação do mar aberto, formando os estuários de 

Barreiras e Diogo Lopes (Figura 4.1); nas praias oceânicas, o limite Sul é o continente, e a 

largura da faixa de praia monitorada variou em função das feições morfológicas encontradas 



CAPÍTULO 4 – Monitoramento sazonal de processos costeiros e estuarinos. 

79 
Marcelo Soares Teles Santos, Julho de 2011 

na área. Segundo diversos autores (Nascimento, 2009; Souto, 2009; Silva et al., 2010), a 

orientação e a forma das LC possuem esta configuração devido ao controle estrutural do 

sistema de falhas geológicas regionais de Carnaubais e Afonso Bezerra, que limitam a área e 

são responsáveis pelo padrão de transporte e acresção dos sedimentos na área costeira em 

estudo. Ainda, no Rio Grande do Norte, a formação de esporões arenosos e de ilhas barreiras 

ocorre somente entre esses dois sistemas de falhas geológicas. 

 

 
 
Figura 4.4. Linhas de costa das praias, ilhas e canais de maré monitorados na área de estudo na época de 
referência, maio de 2010. Linhas azuis representam as linhas de costa. Triângulos vermelhos são as estações da 
RGLS. Círculos magentas são os canais de maré: C1 é o Canal do Corta Cachorro, C2 é o Canal da Soledade, C3 
é o Canal da Ponta do Tubarão, C4 é o Canal do Fernandez e C5 é o Canal do Minhoto. 

 
 

4.4.2 – Modelos Digitais de Elevação (MDE) de referência e controle de qualidade 
 

Em Santos (2011), foi descrita a metodologia utilizada no levantamento de LC e na 

modelagem digital de elevação do sistema de praias oceânicas e ilhas barreiras da área de 

estudo. Nesse trabalho foi apresentado um estudo de caso realizado em fevereiro de 2011, 

especificamente nas praias de Soledade e Minhoto e nas ilhas da Ponta do Tubarão e 

Fernandez. Nos modelos apresentados, foi possível a identificação das principais feições 

morfológicas típicas de zonas de praia, tais como perfis de praia emersa, bermas e cristas de 

bermas, dunas frontais e campos de dunas, planos horizontais e inclinados, depressões e 

elevações, além de feições morfológicas sob erosão, como escarpas em bermas e dunas 

frontais.  

A partir dos modelos gerados, foi observado que o relevo da área é relativamente 

plano, com altitude mínima de 0,513 m na Ilha do Fernandez e máxima de 6,004 m na Praia 

do Minhoto, ou seja, diferença de nível máxima de 5,491 m. No entanto, os histogramas 

mostraram que, em cada trecho modelado, a maioria das altitudes se concentrou em 

amplitudes bem menores, geralmente entre 1 e 3 m. Essas altitudes mais freqüentes foram 

localizadas em praticamente toda a margem Norte das LC e no interior das praias e ilhas. As 
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poucas amostras com altitudes menores do que 1 m foram localizadas na margem Sul dos 

canais de maré e das ilhas, protegidas da ação das ondas. As altitudes maiores do que 3 m 

foram localizados principalmente em pequenos campos de dunas nas praias e ilhas, além dos 

extensos trechos de campos de dunas da Praia do Minhoto. 

Em todos os modelos (ver Figura 4.4), foram observados padrões na distribuição do 

relevo, que variaram principalmente em função do grau de exposição das LC às ondas de mar 

aberto. Em geral, nas ilhas barreiras da Ponta do Tubarão e do Fernandez, o setor Norte, 

exposto às ondas, apresentou altitudes mais elevadas do que no setor Sul, protegido. Na Praia 

da Soledade, o setor à oeste da EST-03 apresentou redução das altitudes da margem Norte 

(exposta às ondas) à margem Sul (no canal de maré). O setor Leste, protegido das ondas e sob 

efeito das correntes de maré de enchente e vazante, apresentou aumento das altitudes da 

margem Norte (protegida das ondas), em direção ao continente, no qual há pequenos trechos 

com dunas eólicas. Na Praia do Minhoto, nos canais de maré a Leste e Oeste, as altitudes 

diminuem da margem Norte (exposta ás ondas) em direção à margem Sul (protegida das 

ondas), enquanto as altitudes do setor Central geralmente aumentam da margem Norte em 

direção ao continente, devido à grande disponibilidade de sedimentos da pós-praia, além dos 

extensos trechos com campos de dunas eólicas. Essas características podem ser explicadas 

pela própria definição de LC adotada neste trabalho, ou seja, o limite de espraiamento das 

ondas na face de praia (toda a face de praia submersa). Assim, o posicionamento da LC em 

uma determinada data depende da intensidade da onda e de sua interação com a morfologia 

praial: quanto maior a intensidade das ondas e mais plana a praia maior é o potencial de 

deslocamento horizontal da linha d’água. 

No controle de qualidade dos MDE (Seção 4.3.2.4), que avalia a combinação das 

diferentes fontes de erros sistemáticos na modelagem digital de elevação, os resíduos obtidos 

entre as altitudes de referência e as dos modelos, nos 30 pontos de controle, apresentaram as 

seguintes estatísticas: no primeiro levantamento, m 238,00,071- ± ; no segundo levantamento, 

m 0,0390,136 ±+ ; no terceiro levantamento, m 0,0280,009 ± , no quarto levantamento, 

m 0,1580,024- ± ; e no quinto levantamento, m 0,0520,218- ± . Assim, de acordo com a 

Equação (4.5), foram obtidos os seguintes erros padrões na combinação entre os MDE: 0,153 

m entre o primeiro e o segundo MDE, 0,136 m entre o segundo e o terceiro MDE, 0,026 m 

entre o terceiro e o quarto MDE, e 0,220 m entre o quarto e o quinto MDE. Portanto, a menor 

acurácia no cálculo das diferenças entre MDE multitemporais ocorreu no último intervalo. No 

entanto, devido à intensa dinâmica da área de estudo, as variações altimetricas trimestrais 

normalmente ocorrem em valores maiores do que os 0,220 m do último intervalo, o que indica 
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que os modelos possuem acurácia suficiente para detectar as variações temporais mensuradas 

nas praias e ilhas monitoradas. Assim, as variações maiores do que os erros padrões 

propagados são consideradas variações temporais devido a fatores externos, enquanto 

variações menores podem ser consideradas erros aleatórios. Os bons resultados obtidos 

mostram que os parâmetros utilizados, tanto na aquisição e processamento de dados GPS 

quanto na modelagem digital de elevação, foram adequados para se obter a acurácia desejada. 

 
 
4.4.3 – Variações superficiais das linhas de costa 
 

As Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam as variações superficiais das LC para, 

respectivamente, a Praia de Soledade, a Ilha Ponta do Tubarão, a Ilha do Fernandez e a Praia 

do Minhoto. Os resultados foram representados sob duas escalas: anual e trimestral. A escala 

anual foi representada a partir dos mapas das áreas de erosão/acresção acumuladas durante o 

ciclo anual de construção e destruição das praias e são importantes para identificar tendências 

de variações das LC e a recuperação das praias ao longo do ciclo monitorado. A escala 

trimestral foi representada a partir de gráficos das variações das LC ocorridas ao longo do 

ciclo monitorado e mostram o padrão de distribuição das variações trimestrais, importantes 

para o conhecimento dos processos costeiros sazonais ocorridos ao longo do ano e que foram 

responsáveis pela resultante anual. 

Para efeito de análises, as LC foram compartimentadas em função da exposição às 

ondas de mar aberto, sendo consideradas: as praias expostas, submetidas às ondas, correntes 

de maré e correntes de deriva litorânea; os canais de maré, submetidos às ondas e às correntes 

de maré; e os estuários, submetidos às correntes de maré. A Tabela 4.1 mostra as variações 

médias ocorridas ao longo dos segmentos expostos e protegidos das LC de todos os trechos e 

nos quatro intervalos de monitoramento. As variações ocorridas nos diversos segmentos das 

LC e nos intervalos de monitoramento serão discutidas nas próximas subseções. 

 

Variações das linhas de costa na Praia de Soledade 

 

A Figura 4.5 apresenta o mapa de erosão/acresção anual (Figura 4.5a) e os gráficos 

das variações das LC da Praia da Soledade nos quatro intervalos de monitoramento (Figuras 

4.5b e 4.5c). As variações nas LC foram orientadas em função dos transectos gerados a cada 

100 m ao longo da linha base, de Oeste para Leste. Para apresentação dos gráficos, a praia foi 

compartimentada em dois setores, o Oeste (Figura 4.5b) e o Leste (Figura 4.5c). O setor Oeste 

contém o estuário AB, o canal de maré BC e a praia exposta entre os pontos C e E. O setor 
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Leste é estuário do canal de maré da Soledade entre os pontos F e I, protegido das ondas pela 

presença das ilhas barreiras que bloqueiam a incidência das ondas vindas de Nordeste. Nos 

segmentos EF e GH estão os limites oceânicos de instalações da PETROBRAS localizadas 

sobre a LC e nos quais foram implantadas estruturas de contenção de erosão.  

No intervalo anual (maio/2010 a maio/2011), a Tabela 4.1 mostra que a média das 

variações na LC da Praia da Soledade foi de avanço de +2,9 m, com média de +12,7 m no 

estuário AB, +68,8 m no canal de maré BC, -15,7 m na praia exposta CE, e +3,4 m no 

estuário FI. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia exposta e acresção nos 

demais segmentos do estuário e do canal de maré. Como mostrado na Figura 4.5a, a erosão foi 

tão intensa na praia exposta à Oeste que a linha d’água atingiu a estrada de acesso às 

instalações da PETROBRAS, na qual foram implantadas estruturas de contenção de erosão. 

As maiores acresções ocorreram no canal de maré a Oeste e provocou o crescimento da barra 

arenosa no sentido Oeste em 212,0 m. A seta da Figura 4.5a com sinal positivo indicou o 

sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. 

No primeiro intervalo de monitoramento (maio/2010 a agosto/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Praia da Soledade foi de avanço de +9,3 m, com 

média de +10,5 m no estuário AB, +45,8 m no canal de maré BC, +5,4 m na praia exposta 

CE, e +4,8 m no estuário FI. Assim, todos os segmentos (expostos e protegidos) tiveram 

variações nas LC com predominância em acresção. Como mostrado na Figura 4.5b, as 

variações em acresção aumentaram nos segmentos de praia exposta do ponto E ao B com as 

maiores variações no canal de maré BC, que resultou no crescimento da barra arenosa da 

extremidade do trecho em 98,0 m no sentido Sudoeste 

No segundo intervalo de monitoramento (agosto/2010 a novembro/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Praia da Soledade foi de recuo de -8,6 m, com 

média de - 5,0 m no estuário AB, +18,8 m no canal de maré BC, -15,3 m na praia exposta CE 

e -9,3 m estuário FI. Assim, a maioria dos segmentos da LC (expostos e protegidos) sofreu 

variações com predominância em erosão, exceto o canal de maré BC. Como mostrado na 

Figura 4.5b, no segmento DE a erosão foi tão intensa que atingiu a estrada de acesso das 

instalações da PETROBRAS, nas quais foram implantadas estruturas de contenção de erosão. 

No canal de maré BC a acresção resultou no crescimento da barra arenosa da extremidade do 

trecho em 109,4 m no sentido aproximado de Oeste. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 4.5. Variações na linha de costa da Praia da Soledade. a) Mapa de erosão/acresção acumulada o longo do 
ano. b) Variações trimestrais das linhas de costa nos quatro intervalos de monitoramento. O setor Oeste (ponto A 
ao E) é estuário, canal de maré e praia exposta, enquanto o setor Leste (ponto F ao H) é estuário. A seta com 
sinal positivo indica o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos.
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a) 

 

 
b) 

 
Figura 4.6. Variações na linha de costa da Ilha Ponta do Tubarão. a) Mapa de erosão/acresção acumulada o longo 
do ano. b) Variações trimestrais das linhas de costa nos quatro intervalos de monitoramento. O setor Norte 
(ponto A ao K) é canal de maré e praia exposta enquanto o setor Sul (ponto K ao A) é estuário do canal de maré. 
A seta com sinal positivo indica o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 4.7. Variações na linha de costa da Ilha do Fernandez. a) Mapa de erosão/acresção acumulada o longo do 
ano. b) Variações trimestrais das linhas de costa nos quatro intervalos de monitoramento. O setor Norte (ponto A 
ao F) é canal de maré e praia exposta enquanto o setor Sul (ponto F ao A) é estuário do canal de maré. A seta 
com sinal positivo indica o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. 
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a) 

 
b) 

Figura 4.8. Variações na linha de costa da Praia do Minhoto. a) Mapa de erosão/acresção acumulada o longo do 
ano. b) Variações trimestrais das linhas de costa nos quatro intervalos de monitoramento. Os setores Oeste (A ao 
F) e Leste (G ao L) possuem estuário, canal de maré e praia exposta. O setor Central (F ao G) é praia exposta. A 
seta com sinal positivo indica o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. 
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TABELA 4.1. Variações médias das linhas de costa da Praia de Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do 
Fernandez e Praia do Minhoto nos diversos segmentos de linha de costa e nos três intervalos de monitoramento 
(primeiro intervalo de maio/2010 a agosto/2010, segundo intervalo de agosto/2010 a novembro/2010, terceiro 
intervalo de novembro/2010 a fevereiro/2011, e quarto intervalo de fevereiro/2011 a maio/2011). O sinal 
positivo indica média de variações em acresção e o sinal negativo em erosão. Unidade: metro.  
* = devido ao deslocamento do canal;  
** = devido à abertura de canal na extremidade Oeste. 
 

TRECHOS SEGMENTOS 
INTERVALOS 

ANUAL Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

PRAIA DA 

SOLEDADE 

AB (Estuário) +12,7 +10,5 -5,0 +8,3 -1,0 

BC (Canal de maré) +68,8 +45,8 +18,8 +10,6 -6,4 * 

CE (Praia Exposta) -15,7 +5,4 -15,3 -1,3 -5,1 

FI (Estuário) +3,4 +4,8 -9,3 +5,3 +2,6 

TOTAL +2,9 +9,3 -8,6 +3,9 -1,6 

ILHA PONTA 

DO TUBARÃO 

AB (Canal de maré) +196,1 +33,4 +64,1 +80,1 +18,4 

BJ (Praia exposta) -30,5 +6,5 -17,2 -10,2 -9,5 

JK (Canal de maré) -7,3 +2,4 -13,5 +6,0 -2,2 

KA (Estuário) +11,2 +6,3 -14,2 +14,1 +5,1 

TOTAL +12,3 +8,7 -8,4 +11,1 +0,9 

ILHA DO 

FERNANDEZ 

AB (Canal de maré) +155,4 +14,2 +65,3 +47,2 +28,6 

BE (Praia exposta) -17,9 +0,2 -7,1 -4,8 -6,2 

EF (Canal de maré) -137,7 +9,0 +4,4 +0,4 -137,7 ** 

FA (Estuário) +18,6 +12,8 -5,2 +8,2 +2,8 

TOTAL +2,0 +7,4 -0,9 +4,9 -8,5 

PRAIA DO 

MINHOTO 

 

AB (Estuário) +0,7 +0,6 -0,2 +2,1 -1,8 

BC (Canal de maré) +204,4 +52,7 +62,6 +44,3 +44,6 

CF (Praia exposta) +3,5 +12,4 -5,0 -0,4 -3,5 

FG (Praia exposta) +1,2 +4,2 -7,5 +3,9 +0,5 

GI (Praia exposta) -49,7 +8,1 -28,3 -20,0 -9,5 

IJ (Canal de maré) ----- +20,8 ----- ----- ----- 

JL (Estuário) +30,9 +3,5 +0,1 +28,7 -1,5 

TOTAL +2,6 +7,2 -11,6 +2,1 -1,4 

 

 

No terceiro intervalo de monitoramento (novembro/2010 a fevereiro/2011), a Tabela 

4.1 mostra que a média das variações na LC da Praia da Soledade foi de avanço de +3,9 m, 

com média de +8,3 m no estuário AB, +10,6 m no canal de maré BC, -1,3 m na praia exposta 

CE e +5,3 m no estuário FI. Assim, os segmentos de praias expostas (CE) tiveram resultantes 

de erosão enquanto os segmentos protegidos dos estuários (AB e FG) e do canal de maré (BC) 

foram de acresção. Esse padrão de variação nas LC gerou resultante de acresção ao intervalo, 
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mesmo a praia exposta estando sob erosão. Como mostrado na Figura 4.5b, na praia exposta 

DE ocorreu variação nula na LC devido ao contato das ondas com as estruturas de contenção 

de erosão em todo o intervalo. A acresção no canal de maré BC resultou no crescimento da 

barra arenosa em 40,5 m no sentido aproximado Sudoeste. 

No quarto intervalo de monitoramento (fevereiro/2011 a maio/2011), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Praia da Soledade foi de recuo de -1,6 m, com 

média de -1,0 m no estuário AB, -6,4 m no canal de maré BC, -5,1 m na praia exposta CE e 

+2,6 m no estuário FI. Assim, a maioria dos segmentos de LC (expostos e protegidos) teve 

predominância em erosão, exceto no estuário FI. Como mostrado na Figura 4.5b, na praia 

exposta DE a variação na LC continuou nula devido ao contato das ondas com as estruturas 

de contenção de erosão durante o intervalo. No canal de maré, apesar do crescimento da 

extremidade da barra em 18,0 m na direção Sudoeste, ocorreu seu deslocamento no sentido 

Sul, gerando áreas de erosão ao Norte (canal de maré) e acresção ao Sul (estuário) com 

resultante de erosão no segmento. 

 

Variações das linhas de costa na Ilha Ponta do Tubarão 

 

A Figura 4.6 apresenta o mapa de erosão/acresção anual (Figura 4.6a) e os gráficos 

das variações das LC da Ilha Ponta do Tubarão nos quatro intervalos de monitoramento 

(Figuras 4.6b e 4.6c). As variações nas LC foram orientadas em função dos transectos gerados 

a cada 100 m ao longo da linha base, de Oeste para Leste. Para apresentação dos resultados, a 

ilha foi compartimentada em dois setores, o setor Norte (Figura 4.6b) e o Sul (Figura 4.6c). O 

setor Norte contém o canal de maré AB à Oeste, as praias expostas entre os pontos B e J e o 

canal de maré JK à Leste. O setor Sul contém o estuário do canal de maré entre os pontos K e 

A. 

No intervalo anual (maio/2010 a maio/2011), a Tabela 4.1 mostra que a média das 

variações na LC da Ilha Ponta do Tubarão foi de avanço de +12,4 m, com média de +196,1 m 

no canal de maré AB, -30,5 m na praia exposta BJ, -7,3 m no canal de maré JK e +11,2 m no 

estuário KA. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia exposta (BJ) e 

acresção nos demais segmentos protegidos do estuário KA e do canal de maré AB. Como 

mostrado na Figura 4.6a, a erosão na praia exposta (na margem Norte) gerou o deslocamento 

da ilha no setor Central (no sentido Sul) e no setor Leste (no sentido Oeste), de acordo com as 

setas com sinal positivo que indicam o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. 

No entanto, acresção ocorreu no estuário (na margem Sul) devido principalmente ao 
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deslocamento da ilha que, ao gerar áreas de erosão ao Norte criou áreas de acresção ao Sul, e 

no canal de maré ao Oeste, que foi responsável pelo crescimento da ilha no sentido Sudoeste 

de 250,0 m. 

No primeiro intervalo de monitoramento (maio/2010 a agosto/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Ilha Ponta do Tubarão foi de avanço de +8,7 m, 

com média de +33,4 m no canal de maré AB, +6,5 m na praia exposta BJ, +2,4 m no canal de 

maré JK e +6,3 m no estuário KA. Assim, em todos os segmentos (expostos e protegidos) 

ocorreram variações nas LC com predominância em áreas de acresção. Como mostrado na 

Figura 4.6b, as maiores variações em acresção ocorreram no canal de maré AB e resultaram 

no aumento de sua largura em até +103,6 m. 

No segundo intervalo de monitoramento (agosto/2010 a novembro/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Ilha Ponta do Tubarão foi de recuo de -8,4 m, com 

média de +64,1 m no canal de maré AB, -17,2 m na praia exposta BJ, -13,5 m no canal de 

maré JK e -14,2 m no estuário KA. Assim, na maioria dos segmentos da LC (exceto o canal 

de maré AB) ocorreram variações com predominância em erosão. Como mostrado na Figura 

4.6b, a praia exposta teve predominância em erosão a partir do ponto C em direção à Leste. 

Por outro lado, a acresção no canal de maré AB resultou no aumento da largura da ilha em até 

179,0 m. 

No terceiro intervalo de monitoramento (novembro/2010 a fevereiro/2011), a Tabela 

4.1 mostra que a média das variações na LC da Ilha Ponta do Tubarão foi de avanço de +11,1 

m, com média de +80,1 m no canal de maré AB, -10,2 m na praia exposta BJ, +6,0 m no canal 

de maré JK e +14,1 m no estuário KA. Assim ocorreu um padrão de erosão no segmento de 

praia exposta (BJ) e acresção nos demais segmentos do estuário KA (protegido) e do canal de 

maré AB. Esse padrão de variação nas LC gerou resultante de acresção ao intervalo, mesmo a 

praia exposta estando sob erosão. Como mostrado na Figura 4.6b, a erosão na praia exposta 

(na margem Norte) gerou o deslocamento da ilha no setor Central (no sentido Sul) e no setor 

Leste (no sentido Oeste), de acordo com as setas com sinal positivo que indicam o sentido de 

erosão, transporte e acresção de sedimentos. O deslocamento no sentido Sul provocou 

alternância entre áreas de erosão ao Norte e acresção ao Sul da ilha. Ainda, a acresção no 

canal de maré AB resultou no crescimento da ilha no sentido Sudoeste em até 224,5 m.  

No quarto intervalo de monitoramento (fevereiro/2011 a maio/2011), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Ilha Ponta do Tubarão foi de avanço de +0,9 m, 

com média de +18,4 m no canal de maré AB, -9,5 m na praia exposta BJ, -2,2 m no canal de 

maré JK e +5,1 m no estuário KA. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia 
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exposta (BJ) e acresção nos demais segmentos do estuário KA e do canal de maré AB. Esse 

padrão de variação nas LC gerou resultante de acresção ao intervalo, mesmo a praia exposta 

estando sob erosão. Como mostrado na Figura 4.6b, ocorreu continuidade no processo de 

deslocamento da ilha no sentido Sul e que provocou a alternância entre áreas de erosão ao 

Norte e acresção ao Sul da ilha. Ainda, a acresção no canal de maré AB resultou no 

crescimento da ilha no sentido Sudoeste em 93,0 m.  

 

Variações das linhas de costa na Ilha do Fernandez  

 

A Figura 4.7 apresenta o mapa de erosão/acresção anual (Figura 4.7a) e os gráficos 

das variações das LC da Ilha do Fernandez nos quatro intervalos de monitoramento (Figuras 

4.7b e 4.7c). As variações nas LC foram orientadas em função dos transectos gerados a cada 

100 m ao longo da linha base, de Oeste para Leste. Para apresentação dos resultados, a ilha foi 

compartimentada em dois setores, o Norte (Figura 4.7b) e o Sul (Figura 4.7c). O setor Norte 

contém o canal de maré AB à Oeste, as praias expostas entre os pontos B e E, e o canal de 

maré EF à Leste. O setor Sul contém o estuário do canal de maré entre os pontos F e A.  

No intervalo anual (maio/2010 a maio/2011), a Tabela 4.1 mostra que a média das 

variações na LC da Ilha do Fernandez foi de avanço de +2,0 m, com média de +155,4 m no 

canal de maré AB, -17,9 m na praia exposta BE, -137,7 m no canal de maré EF e +18,6 m no 

estuário FA. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia exposta (e canal de 

maré a Leste) e acresção nos demais segmentos protegidos do estuário e do canal de maré à 

Oeste. Como mostrado na Figura 4.7a, a erosão na praia exposta (margem Norte) provocou o 

deslocamento da ilha no setor Leste (no sentido Sudoeste), como mostra as setas com sinal 

positivo que indicam o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. No entanto, a 

acresção ocorreu no estuário da margem Sul, devido principalmente ao deslocamento da ilha 

que, ao gerar áreas de erosão ao Norte criou áreas de acresção ao Sul; e no canal de maré à 

Oeste, que gerou o crescimento da ilha no sentido Sudoeste em 205,0 m. 

No primeiro intervalo de monitoramento (maio/2010 a agosto/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Ilha do Fernandez foi de avanço de +7,4 m, com 

média de +14,2 m no canal de maré AB, +0,2 m na praia exposta BE, +9,0 m no canal de 

maré EF e +12,8 m no estuário FA. Assim, todos os segmentos (expostos e protegidos) 

tiveram variações nas LC com predominância em acresção. De acordo com a Figura 4.7b, as 

maiores variações em acresção ocorreram no canal de maré AB e gerou um crescimento da 

ilha no sentido Oeste em até 82,7 m. A média baixa das variações na praia exposta BE 
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evidencia a alternância entre áreas de erosão e acresção no trecho, além do fato das variações 

serem relativamente pequenas. 

No segundo intervalo de monitoramento (agosto a novembro), a Tabela 4.1 mostra 

que a média das variações na LC da Ilha do Fernandez foi de recuo de -0,9 m, com média 

+65,3 m no canal de maré AB, -7,1 m na praia exposta BE, +4,4 m no canal de maré EF e -5,2 

m no estuário FA. Assim, a maioria dos segmentos da LC (exceto nos canais de maré AB e 

EF) teve variações com predominância em erosão. Como mostrado na Figura 4.7b, o 

segmento de praia exposta BC foi relativamente estável, com alternância entre áreas de erosão 

e acresção, enquanto os segmentos entre os pontos C e E ocorreu predominância em erosão, 

com o segmento DE sendo o de mais intensa erosão. Por outro lado, a intensa acresção no 

canal de maré AB resultou no deslocamento da ilha no sentido Oeste em até 86,9 m. 

No terceiro intervalo de monitoramento (novembro/2010 a fevereiro/2011), a Tabela 

4.1 mostra que a média das variações na LC da Ilha do Fernandez foi de avanço de +4,9 m, 

com média de +47,2 m no canal de maré AB, -4,8 m na praia exposta BE, +0,4 m no canal de 

maré EF e +8,2 m no estuário FA. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia 

exposta (BE) e acresção nos demais segmentos do estuário FA e do canal de maré AB. Esse 

padrão de variação nas LC gerou resultante de acresção ao intervalo, mesmo com a praia 

exposta sob erosão. Como mostrado na Figura 4.7b, a erosão na praia exposta (na margem 

Norte) gerou o deslocamento da ilha no setor Leste (no sentido Sul), de acordo com as setas 

com sinal positivo que indicam o sentido de erosão, transporte e acresção de sedimentos. O 

deslocamento no sentido Sul provocou alternância entre áreas de erosão ao Norte e acresção 

ao Sul da ilha. Ainda, a acresção no canal de maré AB resultou no crescimento da ilha no 

sentido Oeste em até 48,4 m.  

No quarto intervalo de monitoramento (fevereiro/2011 a maio/2011), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Ilha do Fernandez foi de avanço de -8,5 m, com 

média de +28,6 m no canal de maré AB, -6,2 m na praia exposta BE, -137,7 m no canal de 

maré EF e +2,8 m no estuário FA. Assim, ocorreu um padrão de erosão no segmento de praia 

exposta (BE) e acresção nos demais segmentos do estuário FA e do canal de maré AB. Como 

mostrado na Figura 4.7b, ocorreu continuidade no processo de deslocamento da ilha no 

sentido Sul e que provocou a alternância entre áreas de erosão ao Norte e acresção ao Sul da 

ilha. Ainda, a acresção no canal de maré AB resultou no crescimento da ilha no sentido Oeste 

em até 54,0 m. Por outro lado, a intensa erosão ocorrida na extremidade Leste da ilha, 

inclusive no canal de maré, foi gerada devido à abertura de um novo canal de maré à Leste e 

que formou uma pequena ilha entre a Ilha do Fernandez e a Praia do Minhoto. 
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Variações das linhas de costa na Praia do Minhoto 

 

A Figura 4.8 apresenta o mapa de erosão/acresção anual (Figura 4.8a) e os gráficos 

das variações das LC da Praia do Minhoto nos quatro intervalos de monitoramento (Figuras 

4.8b, 4.8c e 4.8d). As variações nas LC foram orientadas em função dos transectos gerados a 

cada 100 m ao longo da linha base, de Oeste para Leste. A praia foi compartimentada em três 

setores, Oeste (Figura 4.8b), Central (Figura 4.8c) e Leste (Figura 4.8d). O setor Oeste é área 

de influência do canal de maré do Fernandez e contém o estuário AB, o canal de maré BC e a 

praia exposta CF. O setor Central contém a praia exposta entre os pontos F e G. O setor Leste 

é área de influência do canal de maré do Minhoto e contém a praia exposta GI, o canal de 

maré IJ e o estuário entre os pontos J e L.  

No intervalo anual (maio/2010 a maio/2011), a Tabela 4.1 mostra que a média das 

variações na LC da Praia do Minhoto foi de recuo de -2,1m, com média +0,7 m no estuário 

AB, +204,4 m no canal de maré BC, +3,5 m na praia exposta CF, +1,2 na praia exposta FG, -

49,7 m na praia exposta GI e +30,9 m no estuário JL. Assim, ocorreu um padrão de erosão no 

segmento de praia exposta do setor Leste (e no canal de maré a Leste) e acresção nos demais 

segmentos de praia exposta do setor Central e Oeste, dos estuários e do canal de maré a Oeste. 

Como mostrado na Figura 4.8a, ocorreu intensa acresção no setor Oeste e intensa erosão no 

setor Leste, sendo que, o setor Central apresentou-se mais estável e com resultante de 

acresção, indicando ser um setor de deposição dos sedimentos erodidos à Leste e 

transportados para Oeste. As setas com sinal positivo indicam o sentido de erosão, transporte 

e acresção de sedimentos. 

No primeiro intervalo de monitoramento (maio/2010 a agosto/2010), a Tabela 4.1 

mostra que média das variações na LC da Praia do Minhoto foi de avanço de +7,2 m, com 

média de +0,6 m no estuário AB, +52,7 m no canal de maré BC, +12,4 m na praia exposta 

CF, +4,2 m na praia exposta FG, +8,1 m praia exposta GI, +20,8 m no canal de maré IJ e +3,5 

m no estuário JL. Assim, todos os segmentos (expostos e protegidos) sofreram variações nas 

LC com predominância em acresção. De acordo com a Figura 4.8b, as maiores variações em 

acresção ocorreram no canal de maré BC e gerou um crescimento na extremidade Oeste do 

trecho em até 49,0 m. 

No segundo intervalo de monitoramento (agosto/2010 a novembro/2010), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Praia do Minhoto foi de recuo de -11,6 m, com 

média de -0,2 m no estuário AB, +62,6 m no canal de maré BC, -5,0 m na praia exposta CF, -
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7,5 m na praia exposta FG, -28,3 m na praia exposta GI e +0,1 m no estuário JL. Assim, a 

maioria dos segmentos da LC (exceto no canal de maré BC e no estuário JL) tiveram 

variações com predominância em erosão. A erosão na praia exposta foi tão intensa que no 

setor Leste (Figura 4.8d) ocorreu erosão generalizada na praia exposta HI e no canal de maré 

IJ, o que resultou na rotação do segmento HI a partir do ponto H, no sentido horário e com 

resultante Sudoeste. Por outro lado, as maiores variações em acresção ocorreram no canal de 

maré BC e geraram um crescimento na extremidade Oeste do trecho em 107,0 m. 

No terceiro intervalo de monitoramento (novembro/2010 a fevereiro/2011), a Tabela 

4.1 mostra que a média das variações na LC da Praia do Minhoto foi de recuo de +2,1 m, com 

média +2,1 m no estuário AB, +44,3 m no canal de maré BC, -0,4 m na praia exposta CF, 

+3,9 m na praia exposta FG, -20,0 m na praia exposta GI e +28,7 m no estuário JL. Assim, 

ocorreu um padrão de erosão nos segmentos de praia exposta CF e GI (exceto no canal de 

maré BC e praia exposta FG) e acresção nos demais segmentos protegidos do estuário AB e 

JL e do canal de maré BC. Esse padrão de variação nas LC gerou resultante de acresção ao 

intervalo, mesmo com a praia exposta sob erosão. Como mostrado na Figura 4.8d, ocorreu 

continuidade no processo de rotação da ilha no segmento HI a partir do ponto H, no sentido 

horário e com resultante Sudoeste. Por outro lado, a acresção no canal de maré AB resultou 

no crescimento na extremidade Oeste do trecho em até 58,0 m. O fato da praia exposta FG 

(setor Central) ter resultante de acresção indica que ela foi um setor de acresção dos 

sedimentos erodidos à Leste e transportados para Oeste. 

No quarto intervalo de monitoramento (fevereiro/2011 a maio/2011), a Tabela 4.1 

mostra que a média das variações na LC da Praia do Minhoto foi de recuo de -1,4 m, com 

média de -1,8 m no estuário AB, +44,6 m no canal de maré BC, -3,5 m na praia exposta CF, 

+0,5 m na praia exposta FG, -9,5 m na praia exposta GI e -1,5 m no estuário JL. Assim, a 

maioria dos segmentos da LC (exceto no canal de maré BC e praia exposta FG) sofreu 

variações com predominância em erosão. Como mostrado na Figura 4.8d, ocorreu 

continuidade no processo de rotação da ilha no segmento HI a partir do ponto H, no sentido 

horário e com resultante Sudoeste. Por outro lado, a acresção no canal de maré AB resultou 

no crescimento na extremidade Oeste do trecho em até 87,5 m. O fato da praia exposta FG 

(setor Central) ter resultante de acresção indica que ela foi um setor de acresção dos 

sedimentos erodidos no setor Leste e transportados para o Oeste. 
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4.4.4 – Balanço sedimentar areal 
 

A Figura 4.9 apresenta o fluxograma do balanço sedimentar areal para todos os 

trechos monitorados (Praia da Soledade, Ilha Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e Praia do 

Minhoto) e nos quatro intervalos de monitoramento, que representa as variações areais 

resultantes das alterações nas linhas de costa (em termos de erosão e acresção) em decorrência 

da atuação dos agentes dinâmicos costeiros (ondas, ventos e correntes). De acordo com a 

Figura 4.9, o balanço sedimentar global areal foi positivo, indicando uma acresção de 

sedimentos ao sistema de praias e ilhas monitoradas no período do levantamento. 

O primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010) teve resultante de acresção em todos 

os trechos monitorados. As maiores variações absolutas ocorreram na Ilha Ponta do Tubarão 

com resultante de +80408 m2 em acresção (+90998 m2 de acresção e -10590 m2 de erosão) e 

na Praia do Minhoto com resultante em acresção de +88585 m2 (+102381 m2 de acresção e -

13796 m2 de erosão). As menores variações ocorreram na Praia da Soledade com resultante de 

acresção de +47286 m2 (+51215 m2 de acresção e -3929 m2 de erosão) e na Ilha do Fernandez 

com resultante de acresção de +43354 m2 (+85749 m2 de acresção e -42395 m2 de erosão). 

Assim, o balanço sedimentar total no primeiro intervalo para os quatro trechos monitorados 

foi de +259630 m2 de acresção em área (330343 m2 de acresção e -70710 m2 de erosão).  

O segundo intervalo (agosto/2010 a novembro/2010) teve resultante de erosão em 

todos os trechos monitorados. As maiores variações absolutas ocorreram na Ilha Ponta do 

Tubarão com resultante de erosão de -113205 m2 (+36890 m2 de acresção e -150095 m2 de 

erosão) e na Praia do Minhoto com resultante de erosão de -126516 m2 (+35111 m2 de 

acresção e -161627 m2 de erosão). As menores variações ocorreram na Praia de Soledade com 

resultante de erosão de -74161 m2 (+6977 m2 de acresção e -81138 m2 de erosão) e na Ilha do 

Fernandez com resultante de erosão de -25923 m2 (+50250 m2 de acresção e -76173 m2 de 

erosão). Assim, o balanço sedimentar total no segundo intervalo para os quatro trechos 

monitorados foi de -339805 m2 de erosão em área (+129228 m2 de acresção e -469033 m2 de 

erosão). 

O terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011) teve resultante de acresção em 

todos os trechos monitorados. As maiores variações absolutas ocorreram na Ilha Ponta do 

Tubarão com resultante de acresção de +75613 m2 (+129076 m2 de acresção e -53463 m2 de 

erosão) e na Praia do Minhoto com resultante de acresção de +74747 m2 (+104220 m2 de 

acresção e -29473 m2 de erosão). As menores variações ocorreram na Praia de Soledade com 
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resultante de acresção de +21002 m2 (+26588 m2 de acresção e -5586 m2 de erosão) e na Ilha 

do Fernandez com resultante de acresção de +57017 m2 (+90608 m2 de acresção e -33591 m2 

de erosão). Assim, o balanço sedimentar total no terceiro intervalo para os quatro trechos 

monitorados foi de +228379 m2 de acresção em área (+350492 m2 de acresção e -122113 m2 

de erosão). 

O quarto intervalo (fevereiro/2011 a maio/2011), destrutivo, foi marcado pela 

resultante de erosão na maioria dos trechos monitorados (exceto na Ilha Ponta do Tubarão). A 

maior variação ocorreu na Ilha do Fernandez, com resultante de erosão de -39647 m2 (+37201 

m2 de acresção e -76848 m2 de erosão). Resultantes de erosão ocorreram ainda na Praia de 

Soledade, com -10062 m2 (+14632 m2 de acresção e -24694 m2 de erosão), e na Praia do 

Minhoto, com -8181 m2 (+41185 m2 de acresção e -49366 m2 de erosão). A resultante de 

acresção na Ilha Ponta do Tubarão foi de +4858 m2 (+61602 m2 de acresção e -56744 m2 de 

erosão). Assim, o balanço sedimentar total no quarto intervalo para os quatro trechos 

monitorados foi de +53032 m2 de erosão em área (+154620 m2 de acresção e -207652 m2 de 

erosão), ou seja, comportamento típico de praia em intervalo destrutivo. 

 
 
4.4.5 – Variações volumétricas e balanço sedimentar volumétrico 
 

As Figuras 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 ilustram as variações volumétricas ocorridas, 

respectivamente, na Praia de Soledade, na Ilha Ponta do Tubarão, na Ilha do Fernandez e na 

Praia do Minhoto para os quatro intervalos de monitoramento. A Figura 4.14 ilustra o 

fluxograma do balanço sedimentar volumétrico da área de estudo, no qual as variações em 

volume foram apresentadas de acordo com a compartimentação da área em volume total 

(superfície e LC), volume na superfície da praia ou ilha, e volume na LC. De acordo com a 

Figura 4.14, o balanço sedimentar global volumétrico foi positivo, indicando uma acresção de 

sedimentos ao sistema de praias e ilhas monitoradas no período do levantamento. 

No primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010) o balanço sedimentar volumétrico 

resultante foi de acresção de 530541 m3 (de maneira semelhante à resultante de acresção do 

balanço sedimentar areal apresentado na Figura 4.9), distribuídos em +113216 m3 de acresção 

na superfície e +417329 m3 de acresção na LC. Essa resultante ocorreu devido à resultante de 

acresção volumétrica em todos os trechos monitorados. Na Praia de Soledade, a resultante de 

acresção de +185821m3 foi distribuída em +111188 m3 de acresção na superfície da praia e 

+74633 m3 de acresção na LC. Na Ilha Ponta do Tubarão, a resultante de acresção de 

+103739 m3 foi distribuída em -21154 m3 de erosão na superfície da ilha e +124893 m3 de 
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acresção na LC. Na Ilha do Fernandez, devido á falta de dados internos á ilha, a resultante de 

+74958 m3 de acresção foi calculada pela multiplicação entre a área da ilha e a média das 

altitudes obtidas na LC; esse procedimento resulta em valores relativamente próximos ao real, 

como verificado nos cálculos realizados nos outros trechos. Na praia do Minhoto, a resultante 

de acresção de +166026 m3 foi distribuída em +23182 m3 de acresção na superfície da praia e 

+142844 m3 de acresção na LC.  

 

 

 
 
Figura 4.9. Fluxograma do balanço sedimentar areal em termos de erosão (seta vermelha) e acresção (seta azul) 
para as quatro áreas monitoradas e nos três intervalos. O balanço em cada intervalo é a soma das áreas de erosão 
e acresção dos quatro trechos em um intervalo de monitoramento, considerando o sinal da variação. O balanço 
em cada trecho é a soma das áreas de erosão e acresção para o trecho nos três intervalos de monitoramento. 
Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas são as 
resultantes. Unidade: m2. 
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Figura 4.10. Localização espacial dos volumes de erosão e acresção na Praia de Soledade, para os três intervalos 
de monitoramento: a) primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010), b) segundo intervalo (agosto/2010 a 
novembro/2010), c ) terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011), e c ) quarto intervalo (fevereiro/2011 
a maio/2011). 
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Figura 4.11. Localização espacial dos volumes de erosão e acresção na Ilha Ponta do Tubarão para os três 
intervalos de monitoramento: a) primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010), b) segundo intervalo 
(agosto/2010 a novembro/2010), c ) terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011), e c ) quarto intervalo 
(fevereiro/2011 a maio/2011). 
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Figura 4.12. Localização espacial dos volumes de erosão e acresção na Ilha do Fernandez para os três intervalos 
de monitoramento: a) primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010), b) segundo intervalo (agosto/2010 a 
novembro/2010), c ) terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011), e c ) quarto intervalo (fevereiro/2011 
a maio/2011). 
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Figura 4.13. Localização espacial dos volumes de erosão e acresção na Praia de Minhoto para os três intervalos 
de monitoramento: : a) primeiro intervalo (maio/2010 a agosto/2010), b) segundo intervalo (agosto/2010 a 
novembro/2010), c ) terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011), e c ) quarto intervalo (fevereiro/2011 
a maio/2011). 
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Figura 4.14. Fluxograma do balanço sedimentar em termos de erosão (seta vermelha) e acresção (seta azul) 
volumétrica para os quatro trechos e nos três intervalos de monitoramento. O balanço em cada intervalo é a soma 
dos volumes de erosão e acresção dos quatro trechos no intervalo, considerando o sinal da variação. O balanço 
para cada trecho é a soma dos volumes de erosão e acresção para o trecho nos três intervalos de monitoramento. 
De cima para baixo, os valores apresentados no lado direito de cada seta vertical representam o volume total 
(superfície e linha de costa), o volume na superfície da praia ou ilha, e o volume na linha de costa. Unidade: m3. 

 

 

No segundo intervalo (agosto/2010 a novembro/2010) o balanço sedimentar 

volumétrico resultante foi de erosão de -354055 m3 (de maneira semelhante à resultantes de 

acresção do balanço sedimentar em área apresentado na Figura 4.9), distribuídos em +239173 

m3 de acresção na superfície e -593227 m3 de erosão na LC. Essa resultante ocorreu devido à 

resultante de erosão volumétrica ocorrida na maioria dos trechos monitorados (exceto na Praia 

do Minhoto).  Na Praia da Soledade, a resultante de erosão de -273431 m3 foi distribuída em -

115430 m3 de erosão na superfície da praia e -158001 m3 de erosão na LC. Na Ilha Ponta do 

Tubarão, a resultante de erosão de -138591 m3 foi distribuída em +49467 m3 de acresção na 

superfície da ilha e -188058 m3 de erosão na LC. Na Ilha do Fernandez, a resultante foi de -

44822m3 de erosão na LC. Na Praia do Minhoto, a resultante de acresção de +102789 m3 

(oposta à resultante de erosão em área) ocorreu devido á maior acresção volumétrica na 
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superfície da praia (+305136 m3) em relação à erosão volumétrica na LC (-202346 m3).  

No terceiro intervalo (novembro/2010 a fevereiro/2011) o balanço sedimentar 

volumétrico resultante foi de erosão de -12592 m3 em volume (de maneira oposta à resultante 

de acresção do balanço sedimentar em área apresentado na Figura 4.9), distribuídos em -

343359 m3 de erosão na superfície e +330767 m3 de acresção na LC. Observa-se que na 

maioria dos trechos ocorreu resultante de acresção, exceto na Praia do Minhoto, o que mostra 

que esse trecho foi o responsável pela resultante de erosão do intervalo. A quantidade de 

sedimentos erodidos na superfície da Praia do Minhoto foi superior à soma das acresções 

ocorridas nos demais trechos. Assim, na Praia da Soledade, a resultante de acresção de 

+40112 m3 foi distribuída em +12658 m3 de acresção na superfície da praia e +27454 m3 de 

acresção na LC. Na Ilha Ponta do Tubarão, a resultante de acresção de +49564 m3 foi 

distribuída em -4973 m3 de erosão na superfície e +99337 m3 de acresção na LC. Na Ilha do 

Fernandez, a resultante foi de +98583 m3 de acresção. Na Praia do Minhoto, a resultante de 

erosão de -200851 m3 (oposta à resultante de acresção em área) ocorreu devido à maior erosão 

volumétrica na superfície da praia (-306244 m3) em relação à acresção volumétrica na LC 

(+105393 m3)..  

No quarto intervalo (fevereiro/2011 a maio/2011) o balanço sedimentar volumétrico 

resultante foi de acresção de +19823 m3 em volume (de maneira oposta à resultante de 

acresção do balanço sedimentar em área apresentado na Figura 4.9), distribuídos em +128295 

m3 de acresção na superfície e -108472 m3 de erosão na LC. Essa resultante ocorreu devido à 

resultante de acresção volumétrica ocorrida na maioria dos trechos monitorados (exceto na 

Ilha do Fernandez). Na Praia da Soledade, a resultante de acresção de +27705 m3 foi 

distribuída em +56155 m3 de acresção na superfície da praia e -28450 m3 de erosão na LC. Na 

Ilha Ponta do Tubarão, a resultante de acresção de +54445 m3 foi distribuída em +53545 m3 

de acresção na superfície e +900 m3 de acresção na LC. Na Ilha do Fernandez, a resultante foi 

de -68548 m3 de erosão. Na Praia do Minhoto, a resultante de acresção de +6221 m3 foi 

distribuída em +18595 m3 de acresção na superfície e -12374 m3 de erosão. 

 
 
4.4.6 – Análises da erosão, do balanço e do transporte sedimentar 
 

As análises das variações superficiais nos diversos segmentos das LC (praias expostas, 

canais de maré e estuários) e das variações volumétricas nas LC e nas superfícies das praias e 

ilhas foram importantes, tanto para o conhecimento da influência dos agentes dinâmicos 

costeiros (ondas, correntes de maré e de deriva litorânea, e ventos) no padrão de dinâmica 
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(erosão/acresção), balanço e transporte de sedimentos ao longo dos intervalos de 

monitoramento, quanto para a verificação de quais fluxos dominaram o transporte sedimentar, 

se o hidrodinâmico na LC ou o eólico na superfície da praia ou ilha. 

 

Primeiro Intervalo 

 

No primeiro intervalo de monitoramento, de acordo com a Tabela 4.1, os segmentos 

de praia exposta, canal de maré e estuário tiveram resultante de avanço da LC nos quatro 

trechos monitorados. A predominância em acresção nas praias expostas indicou que o 

intervalo foi construtivo com a atuação de ondas de baixa energia, ou seja, de acordo com o 

padrão de dinâmica sedimentar previamente estimado e apresentado na Figura 4.3. O balanço 

sedimentar areal (Figura 4.9) teve resultante de acresção em todos os trechos monitorados 

devido às acresção nas praias expostas, canais de maré e estuários. Portanto, as resultantes de 

acresção nas praias expostas, nos canais de maré e nos estuários mostram a atuação dos 

agentes dinâmicos costeiros na dinâmica e no transporte sedimentar do intervalo construtivo: 

as ondas de baixa energia do intervalo depositaram sedimentos nas LC, a corrente de deriva 

litorânea transportou sedimentos no sentido oeste do canal de maré, e as correntes de maré de 

enchente e os ventos transportaram sedimentos para dentro dos estuários.  

O balanço sedimentar volumétrico (Figura 4.14) do intervalo teve resultante de 

acresção devido à ocorrência de volumes de acresção tanto nas LC quanto nas superfícies 

(Figuras 4.10 a 4.13) das praias e ilhas. O maior volume de acresção nas LC em relação ao 

volume de acresção nas superfícies mostrou a maior influência, no balanço sedimentar, da 

hidrodinâmica na LC em relação à eólica na superfície. Nos trechos da Ilha Ponta do Tubarão, 

Ilha do Fernandez e Praia do Minhoto as maiores variações ocorreram na LC, mostrando a 

predominância das variações hidrodinâmicas em relação à eólica. No entanto, na Praia da 

Soledade ocorreram maiores variações nas superfícies, com predominância eólica. Ainda, as 

resultantes de acresção nas superfícies das praias e ilhas e nas LC indicaram a atuação dos 

ventos de baixa intensidade do intervalo que, de maneira geral, transportaram parte dos 

sedimentos depositados na LC (pelas ondas de baixa intensidade) para o interior das 

superfícies. 

 

Segundo Intervalo 

 

No segundo intervalo de monitoramento, de acordo com a Tabela 4.1, os segmentos 
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de praia exposta e estuário tiveram resultante de recuo da LC enquanto os segmentos de 

canais de maré tiveram resultante de avanço, nos quatro trechos monitorados. A 

predominância em erosão nas praias expostas indicou que o intervalo foi destrutivo com a 

atuação de ondas de alta energia, ou seja, de acordo com o padrão de dinâmica sedimentar 

previamente estimado e apresentado na Figura 4.3. O balanço sedimentar areal (Figura 4.9) 

teve resultante de erosão em todos os trechos monitorados devido ao fato da soma das áreas 

de erosão nas praias expostas e nos estuários serem maiores do que as áreas de acresção nos 

canais de maré. Portanto, as resultantes de erosão nas praias expostas e nos estuários e de 

acresção nos canais de maré mostram a atuação dos agentes dinâmicos costeiros na dinâmica 

e no transporte sedimentar do intervalo destrutivo: as ondas de alta energia do intervalo 

mobilizaram sedimentos nas LC e os colocaram em suspensão, a corrente de deriva litorânea 

transportou sedimentos no sentido Oeste do canal de maré, e as correntes de maré de vazante 

e os ventos transportaram sedimentos para fora dos estuários.  

O balanço sedimentar volumétrico (Figura 4.14) do intervalo teve resultante de erosão 

devido ao maior volume de erosão nas LC em relação ao volume de acresção nas superfícies 

das praias e ilhas (Figuras 4.10 a 4.13), o que mostrou a maior influência, no balanço 

sedimentar, da hidrodinâmica na LC em relação à eólica na superfície. Nos trechos da Praia 

da Soledade, Ilha Ponta do Tubarão e Ilha do Fernandez as resultantes foram de erosão devido 

à predominância das variações hidrodinâmicas em erosão na LC. Na Praia do Minhoto, no 

entanto, a resultante foi de acresção devido às maiores variações em acresção nas superfícies 

da praia em relação à erosão na LC, o que mostra a predominância eólica do intervalo. Ainda, 

as resultantes de acresção nas superfícies das praias e ilhas e de erosão nas LC indicaram a 

atuação dos ventos de alta intensidade do intervalo que, de maneira geral, transportaram parte 

dos sedimentos erodidos nas LC para o interior das superfícies. 

 

Terceiro Intervalo 

 

No terceiro intervalo de monitoramento, de acordo com a Tabela 4.1, os segmentos de 

praia exposta tiveram resultante de recuo da LC enquanto os segmentos dos canais de maré e 

dos estuários tiveram resultante de avanço, nos quatro trechos monitorados. A predominância 

em erosão nas praias expostas indicou que o intervalo foi destrutivo com a atuação de ondas 

de alta energia, ou seja, de acordo com o padrão de dinâmica sedimentar previamente 

estimado e apresentado na Figura 4.3. O balanço sedimentar areal (Figura 4.9) teve resultante 

de acresção em todos os trechos monitorados devido ao fato da soma das áreas de acresção 
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nos canais de maré e nos estuários serem maiores do que as áreas de erosão nas praias 

expostas. Portanto, as resultantes de erosão nas praias expostas e de acresção nos estuários e 

nos canais de maré mostram a atuação dos agentes dinâmicos costeiros na dinâmica e no 

transporte sedimentar do intervalo destrutivo: as ondas de alta energia do intervalo 

mobilizaram sedimentos nas LC e os colocaram em suspensão, a corrente de deriva litorânea 

transportou sedimentos no sentido Oeste do canal de maré, e as correntes de maré de enchente 

e os ventos transportaram sedimentos para dentro dos estuários. 

O balanço sedimentar volumétrico (Figura 4.14) do intervalo teve resultante de erosão 

devido ao maior volume de erosão nas superfícies das praias e ilhas em relação ao volume de 

acresção nas LC (Figuras 4.10 a 4.13), o que mostrou a maior influência, no balanço 

sedimentar, da eólica na superfície em relação à hidrodinâmica na LC. No entanto, nos 

trechos da Praia da Soledade, Ilha Ponta do Tubarão e Ilha do Fernandez, as resultantes foram 

de acresção devido à predominância das variações hidrodinâmicas em acresção na LC em 

relação às variações nas superfícies. Assim, a resultante de erosão do intervalo foi gerada 

devido à predominância das variações eólicas em erosão nas superfícies da Praia do Minhoto, 

que foram bem maiores do que as variações nas LC. Nesse trecho, a grande quantidade de 

sedimentos erodidos na superfície da Praia do Minhoto influenciou diretamente no balanço 

sedimentar do intervalo. Ainda, as resultantes de erosão nas superfícies das praias e ilhas e de 

acresção nas LC indicaram a atuação dos ventos de alta intensidade do intervalo que, de 

maneira geral, transportaram parte dos sedimentos das superfícies (acumuladas no intervalo 

anterior) para as LC dos diversos segmentos das LC, sendo aprisionadas nos canais de maré e 

nos estuários. 

 

Quarto Intervalo 

 

No quarto intervalo de monitoramento, de acordo com a Tabela 4.1, os segmentos de 

praia exposta tiveram resultante de recuo da LC enquanto os segmentos de canais de maré e 

estuários tiveram resultante de avanço, nos quatro trechos monitorados. A predominância em 

erosão nas praias expostas mostrou que o intervalo não esteve de acordo com o padrão de 

dinâmica sedimentar previamente estimado e apresentado na Figura 4.3, que seria de intervalo 

construtivo. Assim, o ciclo medido diferiu do ciclo estimado no quarto intervalo, o que 

resultou no aumento do período de erosão ao longo do ano. O balanço sedimentar areal 

(Figura 4.9) teve resultante de erosão na maioria dos trechos monitorados (Exceto a Ilha do 

Fernandez) devido ao fato da soma das áreas de erosão nas praias expostas serem maiores do 
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que as áreas de acresção nos canais de maré e nos estuários. Portanto, as resultantes de erosão 

nas praias expostas e de acresção nos canais de maré e nos estuários mostram a atuação dos 

agentes dinâmicos costeiros na dinâmica e no transporte sedimentar do intervalo: as ondas 

invadiram as praias e continuou o processo de recuo da LC dos intervalos anteriores, a 

corrente de deriva litorânea transportou sedimentos no sentido Oeste do canal de maré, e as 

correntes de maré de enchente e os ventos transportam sedimentos para dentro dos estuários. 

No entanto, a resultante de erosão do intervalo e os mecanismos de transporte de sedimentos 

das praias expostas para os canais de maré e os estuários ocorreram com a atuação de ondas e 

ventos de baixa intensidade do período construtivo, de maneira diferente a erosão dos 

intervalos anteriores. 

O balanço sedimentar volumétrico (Figura 4.14) do intervalo teve resultante de 

acresção devido ao maior volume de acresção nas superfícies das praias e ilhas em relação ao 

volume de erosão nas LC (Figuras 4.10 a 4.13), o que mostrou a maior influência, no balanço 

sedimentar, da eólica na superfície em relação à hidrodinâmica na LC. No entanto, observa-se 

que o intervalo foi marcado pelas menores variações ocorridas ao longo do ano, tanto 

hidrodinâmica na LC quanto eólica nas superfícies, o que comprova que o intervalo foi 

realmente o de menor intensidade e atuação dos agentes dinâmicos costeiros, com ondas de 

baixa intensidade típicas de intervalo construtivo. Isso é facilmente observado nas menores 

variações eólicas ocorridas na superfície da Praia do Minhoto, se comparadas com as 

variações dos intervalos anteriores.  

 
 

4.4.7 – Análises das causas da erosão sedimentar nas praias expostas 
 

O recuo da LC das praias expostas mensurado no segundo e no terceiro intervalos de 

monitoramento mudou a paisagem costeira das praias e ilhas monitoradas. Como esses 

intervalos foram característicos de ondas com alta energia, elas avançaram para o interior das 

praias e ilhas, erodiram a praia e atingiram feições morfológicas que antes eram da pós-praia, 

como berma e dunas frontais, gerando um cenário de intensa erosão costeira. Feições 

morfológicas típicas de praias em erosão foram encontradas, como escarpas em bermas e 

dunas frontais, paleomangues e manguezais ativos expostos na zona de estirâncio. Em uma 

praia estável, o ciclo anual de construção e destruição das praias, caracterizado pelo avanço e 

recuo da LC, deveria ser um processo natural ocorrido na faixa de praia devido à ação 

combinada dos agentes dinâmicos costeiros. No entanto, a intensa erosão costeira ocorrida na 

pós-praia nos meses de maior intensidade nos agentes dinâmicos evidencia um desequilíbrio 
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no ciclo natural de construção e destruição das praias. Esse desequilíbrio pode estar associado 

a várias causas atuando em conjunto. 

A principal causa desse desequilíbrio é o maior período destrutivo das praias (agosto a 

fevereiro) em relação ao construtivo (março a julho), ou seja, um maior período de erosão em 

relação ao de acresção ao longo do ano. A contínua remoção de sedimentos se inicia em 

agosto (início do período destrutivo), quando as praias estão com estoque sedimentar máximo 

devido ao período anterior construtivo, e termina em fevereiro (fim do período destrutivo), 

quando elas estão com estoque sedimentar mínimo. Assim, os meses de verão são críticos 

para o avanço da LC e a consequente erosão costeira, pois, é nesse período que as praias estão 

mais planas e com menor estoque sedimentar, devido ao longo período destrutivo, e as ondas 

possuem maior energia, ou seja, maior potencial de deslocamento horizontal da linha d’água. 

O período destrutivo maior do que o construtivo evidencia uma tendência à maior remoção de 

sedimentos do que de acresção ao longo do ano, ou seja, a planificação das praias com o 

consequente avanço da LC. 

No ciclo monitorado, entre maio de 2010 e maio de 2011 (Figura 4.3), a erosão foi tão 

intensa que ocorreu a continuidade do processo de recuo da LC no quarto intervalo (fevereiro 

a maio de 2011), tipicamente construtivo e quando o sistema praial deveria iniciar o processo 

de alimentação natural das praias. Isso mostra que o sistema praial não teve estoque 

sedimentar suficiente para alimentar as praias durante esse intervalo construtivo ao ponto de 

possibilitar que a praia retornasse, no fim do intervalo (maio de 2011), à situação original do 

início do ciclo monitorado (maio de 2010). Assim, mesmo o intervalo sendo construtivo com 

a atuação das ondas e ventos de baixa intensidade, o processo de recuo da LC continuou 

durante o intervalo. No entanto, o recuo da LC ocorreu de maneira diferente aos intervalos 

anteriores, quando as ondas de alta energia erodiam a praia exposta. Nesse caso, o recuo da 

LC ocorreu pelo processo de inundação, no qual as ondas de baixa intensidade invadem a 

praia devido às mesmas estarem mais planas e com cotas topográficas mais baixas devido à 

erosão ocorrida no longo período destrutivo anterior e da falta de estoque sedimentar para 

alimentar as praias. Observa-se que o rebaixamento das superfícies das praias tem efeito 

semelhante à da elevação do nível do mar. 

Esse déficit no suprimento sedimentar das praias está relacionado à intensa seca 

ocorrida no ano de 2010. Pela análise dos dados climatológicos apresentados na Figura 4.15, 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), observa-se que no ano de 

2010 ocorreram chuvas consideráveis apenas no mês de abril, quando na normal 

climatológica de 1961 a 1990 e nos anos antecessores a 2010 as chuvas ocorreram de janeiro 
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a agosto (com mais altas intensidades entre fevereiro e maio), o que mostra que o ano 

monitorado foi o de mais intensa seca dos últimos anos. Portanto, a escassez de chuvas no 

período tipicamente construtivo e chuvoso provocou a redução da quantidade de sedimentos 

fluviais transportados para as praias, tornando-as com menor estoque sedimentar do que nos 

anos anteriores. Assim, em agosto de 2010, início do intervalo destrutivo (e fim do 

construtivo) as praias com estoque sedimentar reduzido em relação aos anos anteriores foram 

mais susceptíveis ao avanço da LC e à erosão costeira provocada pelas ondas de alta energia. 

Em fevereiro de 2011, no final do período destrutivo (e início do construtivo), quando as 

ondas de baixa energia deveriam iniciar o processo de acresção das praias, o estoque 

sedimentar reduzido não permitiu que elas retornassem á situação original do ciclo anterior, 

em maio de 2011. Além da redução do estoque sedimentar, a falta de chuvas aumenta a 

temperatura das praias e provoca a secagem dos sedimentos, que potencializa o transporte 

eólico, ou seja, acelera o processo de erosão das praias. 

 

 
 
Figura 4.15. Precipitação acumulada mensal para os anos de 2008, 2009 e 2010 vs. Precipitação (Normal 
Climatológica 1961-1990) a partir de dados da Estação Meteorológica de Macau-RN. Fonte: Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET). 
 

 
Com o objetivo de tentar entender a ocorrência da intensa seca na área de estudo, foi 

observada a correlação entre as chuvas acumuladas para os anos de 2010 (ano monitorado), 

2009 e 2008 (anos anteriores ao monitoramento), apresentados na Figura 4.15, e as anomalias 

de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no Oceano Pacífico Central, mostrado na Figura 

4.16. Tais anomalias são responsáveis pelo surgimento dos fenômenos climáticos 

denominados de El Niño e La Niña: quando anomalias negativas da TSM, denominadas de La 

Niña, são observadas nessa porção do Oceano Pacífico, ocorre um aumento da precipitação e 
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da vazão dos rios na região Nordeste do Brasil; ao contrario, o aumento das anomalias de 

TSM provoca escassez de chuvas na região Nordeste do Brasil. Portanto, de acordo com a 

Figura 4.16, a seta azul mostra que a grande quantidade de chuva acumulada acima da normal 

climatológica nos anos de 2008 e 2009 pode ser correlacionada com o fenômeno La Niña, 

enquanto a seta laranja mostra que a escassez de chuva acumulada abaixo da normal 

climatológica no ano de 2010 pode ser correlacionada com o fenômeno El Niño. 

 

 
 
Figura 4.16. Evolução da anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) desde 1992 na região central do 
Oceano Pacífico (Fonte: NOAA). 

 
 
Outro fator que pode contribuir no desequilíbrio do ciclo de construção/destruição das 

praias é o intenso transporte de sedimentos gerado pelas correntes de deriva litorânea (sentido 

Oeste), evidenciadas pelo crescimento das extremidades Oeste dos trechos monitorados e pela 

migração dos canais de maré. Nos intervalos de intensa ação dos agentes dinâmicos costeiros, 

quando o impacto das ondas sobre a LC remove sedimentos e os coloca em suspensão, a 

corrente de deriva litorânea dificulta o transporte de sedimentos pelas correntes de maré de 

vazante em direção ao mar, em forma de banco arenoso submersos. Assim, parte dos 

sedimentos que seriam armazenados nos bancos arenosos, e que retornariam à LC no período 

construtivo, é então transportado ao longo da praia no sentido da corrente de deriva litorânea. 

O problema se agrava devido ao fato da corrente de deriva litorânea estar presente em toda a 

praia exposta, o que faz com que toda ela sofra com o deslocamento de sedimentos para fora 

da área (a Oeste), com trechos consideráveis de acresção somente nos canais de maré e, em 

certos intervalos, nos estuários. 

Nascimento (2009) destaca ainda, como fator adicional ao aumento da erosão em 

trechos específicos das praias e ilhas (embora não relacionados diretamente com o 

desequilíbrio no ciclo anual), o aumento da sensibilidade da área de estudo com a implantação 

das atividades antrópicas em áreas de células sedimentares importantes. Por exemplo, a Salina 

Soledade foi instalada em área úmida e de planície de deflação, e este canal artificial afeta o 

sistema de defesa costeira natural. Os evaporadores foram instalados em região do aporte de 
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sedimento eólico para a LC em frente ao Campo de Petróleo de Macau e dunas móveis, não 

permitindo a ação completa e efetiva dos processos costeiros. Ainda, o acesso para as bases 

dos poços de petróleo foram instalados em área de células sedimentares, possivelmente 

afetando o sistema de defesa costeira natural, o sistema de dunas e de praia. 

 
 
4.4.8 – Análise da recuperação sedimentar das praias e ilhas 
 

A intensa erosão costeira da área de estudo no longo período destrutivo sem o 

suprimento sedimentar adequado no período construtivo são as prováveis causas do balanço 

sedimentar negativo das praias expostas ao longo do ciclo anual de construção e destruição 

das praias. A falta de suprimento sedimentar para manter a praia em equilíbrio ao longo dos 

ciclos anuais gera praias cada vez mais planas ao longo dos períodos destrutivos, com o 

aumento do potencial de avanço da LC e da erosão. Ao atingir a pós-praia, a erosão altera a 

morfologia das praias e elimina as barreiras naturais para o recuo da LC e para o 

aprisionamento de sedimentos transportados pelos ventos, como bermas e dunas frontais, 

resultando em uma morfologia de praia bem mais sensível ao avanço da LC e à erosão no 

próximo período destrutivo. Assim, as mudanças sazonais na LC e nas superfícies de praia 

não são exatamente idênticas ao longo dos ciclos anuais, pois, mesmo que as intensidades dos 

agentes dinâmicos se repitam no início do novo ciclo, não encontrarão as mesmas feições 

morfológicas do ciclo anterior, uma vez que as alterações ocorridas na morfologia das praias 

podem não ser totalmente recuperadas após serem submetidas a intensas erosões.  

Isso é particularmente importante na área de estudo, caracterizada por abertura, 

deslocamento e fechamento de canais de maré e ilhas barreiras. Por exemplo, o processo de 

deslocamento das ilhas barreiras (Figuras 4.6 e 4.7) ocorreu de forma contínua ao longo dos 

períodos destrutivos (segundo e terceiro intervalos de monitoramento) e não foram 

recuperadas no período construtivo posterior (quarto intervalo). Processo semelhante ocorreu 

na extremidade Leste da Praia do Minhoto (Figura 4.8), quando a praia sofreu deslocamento e 

rotação no sentido Sudoeste e não voltou á forma original. Ainda, no quarto intervalo ocorreu 

a abertura de um canal de maré na extremidade Leste da Ilha do Fernandez (Figura 4.7), que 

formou uma pequena ilha entre o antigo e o novo canal de maré. No entanto, alguns trechos 

específicos da área de estudo apresentaram-se relativamente estáveis ao longo do 

monitoramento. Por exemplo, os estuários das margens Sul das ilhas barreiras permaneceram 

estáveis devido à fixação dos sedimentos pelos manguezais e ao fluxo hidrodinâmico de 

calmaria. Ainda, o setor Oeste da praia exposta da Ilha do Fernandez manteve-se estável 



CAPÍTULO 4 – Monitoramento sazonal de processos costeiros e estuarinos. 

111 
Marcelo Soares Teles Santos, Julho de 2011 

devido, possivelmente, a bancos arenosos submersos paralelos á LC que bloqueiam ou 

atenuam as ondas vindas de mar aberto. 

 
 
4.4.9 – Integração de monitoramentos trimestrais e decadais – análises do 
presente, passado e futuro 
 

As escalas de tempo decadal e trimestral são importantes no monitoramento de 

dinâmica costeira (erosão/acresção sedimentar). A escala decadal é importante no 

conhecimento do comportamento histórico e da tendência de variação da LC, o que permite 

realizar o prognóstico de evolução da LC. A escala trimestral, por sua vez, é importante para o 

entendimento dos efeitos da atuação dos agentes dinâmicos costeiros (ventos, ondas, correntes 

de maré e de deriva litorânea) sobre a LC, em alta resolução espaço-temporal e na escala de 

detalhe. Nesse caso, as LC devem ser geradas em épocas cujos parâmetros dos agentes 

dinâmicos sejam conhecidos e tais épocas devem levar em consideração a sazonalidade das 

alterações dos parâmetros, que é responsável pela dinâmica sedimentar costeira na escala de 

tempo trimestral, ou seja, pelo ciclo natural de construção e destruição das praias. Os 

resultados do monitoramento trimestral podem ser extrapolados no tempo para serem 

utilizados como base para explicar as alterações ocorridas no domínio decadal, o que 

contribui para o estudo integrado das causas e consequências da erosão costeira ocorrida ao 

longo das décadas. 

Souto (2009) estudou a variação histórica da LC na área de estudo com imagens de 

satélites de 10 datas distintas em um período de 15 anos (1988 a 2003). Como exemplo dos 

resultados, a Ilha Ponta do Tubarão, localizada na porção central da área de estudo, migrou 

692 m no sentido WSW e sofreu intensa erosão com uma redução de área de 51%. Já 

Nascimento (2009), com uso de imagens de satélites e fotografia aéreas entre os anos de 1954 

a 2007, detectou as épocas das aberturas dos canais de maré com as conseqüentes formações 

da Ilha do Fernandez e da Ilha Ponta do Tubarão, entre o final da década de 70 e o início da 

década de 80. De modo geral, na visão temporal em escala decadal, toda a área costeira em 

estudo sofreu com modificações na LC (erosão e transporte sedimentar) e o balanço 

sedimentar areal indicou intenso processo erosivo, com o deslocamento das ilhas barreiras e 

abertura e fechamento de canais de maré e ilhas. 

Na escala trimestral os resultados do presente trabalho mostraram a alternância em 

erosão e acresção entre os intervalos trimestrais de monitoramento devido ao ciclo anual de 

construção e destruição das praias, com predominância em erosão nas praias expostas na 

maior parte do ano e balanço sedimentar negativo para esses trechos. A intensa erosão 
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costeira ocorrida nas praias expostas ao longo do ciclo anual sem o suprimento sedimentar 

adequado gerou um déficit anual e o aumento da sensibilidade das praias. Isso indicou que ao 

longo dos ciclos anuais os estoques sedimentares estão sendo reduzidos e que está ocorrendo 

o aumento da fragilidade das praias no final dos períodos destrutivos. Essas variações nos 

ciclos anuais foram responsáveis pelos grandes déficits sedimentares ocorridos nas últimas 

décadas na área de estudo e pelas intensas alterações na paisagem das praias e ilhas, como 

mensuradas nos trabalhos anteriores (Nascimento, 2009; Souto, 2009). Ainda, atuação dos 

agentes dinâmicos costeiros (ondas, ventos e correntes) provocou o crescimento das praias e 

ilhas no sentido Oeste (no setor Oeste) e no sentido Sul (setor Leste) ao longo do ciclo anual. 

Portanto, os sucessivos ciclos anuais de construção e destruição das praias, com o aumento da 

sensibilidade das praias, foram responsáveis pelo deslocamento das ilhas e dos canais de maré 

no sentido WSW ao longo das décadas.  

Ainda na ótica trimestral, o segundo e o terceiro intervalos (agosto/2010 a 

novembro/2010 e novembro/2010 a fevereiro/2011) foram os de mais intensa erosão costeira 

(Figuras 4.5 a 4.8) ao longo do ciclo anual. Nas ilhas barreiras, o intenso recuo da LC no 

segundo intervalo na porção Leste provocou o processo de lavagem da ilha no qual o 

espraiamento das ondas da maré de sizígia ultrapassaram a ilha da margem Norte à margem 

Sul, sem o rompimento da mesma. A continuação do processo de recuo da LC e o efeito de 

sobrelavagem (washover) na ilha provocaram seu deslocamento no terceiro intervalo, com a 

remoção e transporte de sedimentos da margem Norte e acresção na margem Sul, processo 

esse favorecido pelo fluxo hidrodinâmico de maior calmaria na margem Sul (estuário). Dessa 

forma, o segundo e o terceiro intervalos de monitoramento se caracterizam como os períodos 

do ano mais críticos para a abertura de novos canais de maré e a consequente formação de 

novas ilhas. Isso explica porque as aberturas dos canais de maré que geraram as ilhas barreiras 

da Ponta do Tubarão e do Fernandez ocorreram nos meses de verão, de acordo com o 

monitoramento decadal realizado por Nascimento (2009). 

A escala de tempo decadal também pode ser utilizada com eficiência no prognóstico 

de variação da LC. A partir da regressão linear de LC obtidas por imagens de satélites 

multitemporais decadais, Franco (2010) realizou o prognóstico da erosão costeira na área de 

estudo para os anos de 2020, 2030 e 2040. De acordo com os resultados, a Ilha Ponta do 

Tubarão desaparecerá em 2020, expondo os campos petrolíferos de Serra e Macau (na Praia 

de Soledade) às ondas de mar aberto, além da destruição dos estuários de Barreiras e Diogo 

Lopes; a Ilha do Fernandez recuará 250 m no sentido N-S e se fragmentará em vários 

segmentos. Em 2040 o cenário é mais agressivo, no qual as ilhas desaparecerão por completo. 
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Vale destacar que os resultados obtidos no prognóstico feito pelo autor não levaram em 

consideração o aumento no nível médio dos mares. No entanto, Souto (2009), a partir de 

imagens de radar, gerou modelos estáticos de elevação do nível do mar para cenários futuros 

de elevação de 1 a 6 m, nos quais foi possível estimar áreas susceptíveis á inundação devido à 

elevação do nível do mar para esses cenários. Estes modelos foram desenvolvidos de acordo 

com a metodologia e os resultados propostos por Roeley et al. (2007 apud Souto, 2009) que, a 

partir do monitoramento das massas das calotas de gelo estimaram que o nível do mar pode 

variar de 1 a 6 m nos próximos 100 anos. De acordo com os resultados, para a elevação de 1 

m no nível dos mares, por exemplo, os municípios de Macau e Guamaré estão entre os mais 

afetados pela inundação e as Ilhas Ponta do Tubarão e Fernandez desapareceriam. 

 
 

4.4.10 – Importância das ilhas barreiras e dos canais de maré no controle da 
erosão dos Campos Petrolíferos de Macau e Serra 
 

Em meio a todo esse panorama de erosão costeira nas praias expostas estão presentes 

os campos petrolíferos de Serra e Macau, na Praia de Soledade. Como ilustrou a Figura 4.5, 

os segmentos de praia exposta (setor Oeste) e estuário (setor Leste) da Praia de Soledade 

contêm instalações da indústria petrolífera nas proximidades das LC, sendo que, as 

localizadas nos segmentos EF e GH estão sob impacto direto das ondas de mar aberto, 

limitadas por estruturas de contenção de erosão. O segmento DE é limitado ao Norte pelo mar 

e ao Sul pela estrada de acesso às instalações, nas quais também foram implantadas estruturas 

de contenção para impedir que as ondas atingissem as instalações. 

De acordo com a Figura 4.5 e a Tabela 4.1, os setores Oeste (exposto às ondas) e 

Leste (protegido das ondas, pela presença das ilhas barreiras) da Praia de Soledade 

apresentaram padrão de dinâmica sedimentar diferente em função de seus graus de exposição 

às ondas de mar aberto. No setor Oeste (exposto) as variações nas LC ocorreram em acresção 

no primeiro intervalo e erosão no segundo, terceiro e quarto intervalos, ou seja, erosão 

costeira e recuo da LC na maior parte do ano. No setor Leste (protegido), no entanto, ocorreu 

acresção e avanço da LC na maior parte do ano: os dois primeiros intervalos do setor Leste 

apresentaram variações semelhantes às da praia exposta do setor Oeste, ou seja, acresção no 

primeiro e erosão no segundo intervalo, enquanto os dois últimos intervalos apresentaram 

acresção no estuário do setor Leste e erosão nas praias expostas do setor Oeste. Essas 

resultantes de acresção no estuário em intervalos de erosão na praia exposta mostraram a 

importância das ilhas barreiras e dos canais de maré no balanço sedimentar da Praia de 

Soledade. A ilha barreira teve o papel de impedir o impacto das ondas de mar aberto no 
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estuário, evitando a erosão nesse trecho, e o canal de maré teve importância no transporte de 

sedimentos para o interior dos estuários pela corrente de maré de enchente. Os ventos de NE 

também tiveram suas participações no processo de remoção e deslocamento de sedimentos 

das LC e das superfícies de praia para dentro do estuário. Além disso, os canais de maré têm 

grande importância ecológica e ambiental devido às funções de criação e manutenção da área 

lagunar/estuarina e do ecossistema de manguezal, garantindo a biodiversidade marinha. 

O transporte líquido e sedimentar dos canais de maré para dentro dos estuários é 

importante na manutenção dos manguezais e na alimentação sedimentar desses ambientes. 

Por outro lado, um longo período de transporte de sedimentos (acresção) para dentro dos 

estuários pode provocar seu assoreamento, com a destruição dos manguezais e da 

biodiversidade. Nota-se, portanto, a importância de um ciclo de construção e destruição 

equilibrado, com intervalos bem definidos de acresção e de erosão de sedimentos e no qual os 

processos costeiros (acresção/erosão) não atinjam a pós-praia, mantendo as barreiras naturais 

ao recuo da LC, como bermas e dunas frontais. Ainda, alterações ocorridas nos canais de 

maré, como aumento da largura e deslocamento espacial, afetam diretamente o regime do 

fluxo hidráulico e sedimentar incidente nos estuários e, como consequências, alteram as taxas 

de erosão ou acresção. Assim, uma iniciativa para manter os canais de maré com suas funções 

primordiais de proteção da costa e da biodiversidade marinha seria sua estabilização, 

mantendo-o relativamente fixo no tempo. Nesse caso, é importante o conhecimento de como o 

meio ambiente reage às mudanças ocorridas nessas feições, de maneira que as intervenções 

humanas que venham a ser realizadas sejam embasadas em princípios de preservação destas 

ilhas e canais. 

 
 
4.4.11 – Implicações do monitoramento sazonal nas intervenções antrópicas de 
contenção de erosão 
 

As intervenções antrópicas de contenção de erosão podem ser de dois tipos 

(Nascimento, 2009): hard e soft. As Intervenções hard consistem em estruturas permanentes 

construídas com blocos de contenção de erosão com a função de fixar a LC e proteger zonas 

específicas. Estas técnicas (obras longitudinais aderentes, esporões, quebramar e 

revestimentos) têm efeitos positivos a curto e médio prazo na área de influência da obra, 

porém, ao interromperem o transporte sedimentar gerado pelas correntes de deriva litorânea, 

as praias e dunas a sotamar sofrem erosão progressiva, pois deixam de ser alimentadas. As 

intervenções soft, por sua vez, são técnicas que utilizam alimentação sedimentar artificial e/ou 

plantação de vegetação com o objetivo de restabelecer as defesas naturais de proteção contra a 
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erosão em dunas e praias.  

Na área de estudo, a erosão costeira ocorrida nos intervalos de mais intensa ação dos 

agentes dinâmicos provocou a remoção de barreiras naturais de contenção do recuo da LC e 

do aprisionamento de sedimentos transportados pelos ventos, como bermas altos e dunas 

frontais vegetadas, ou seja, causou a destruição de sistemas de defesa costeira naturais. 

Portanto, intervenções antrópicas de contenção de erosão devem ser aplicadas principalmente 

com o objetivo de recuperar a situação anterior das praias, com a acresção de sedimentos ao 

sistema. Para isso, deve-se conhecer a resiliência costeira que, de acordo com Nascimento 

(2009), é o termo que define a capacidade natural das zonas costeiras em acomodar as 

mudanças (erosão ou acresção) induzidas por fatores externos ao ciclo natural das praias, 

mantendo as funções do sistema costeiro ao longo do tempo. Portanto, para a definição e o 

gerenciamento das intervenções antrópicas, nota-se a importância do conhecimento das 

variações sazonais das LC e como os ambientes praiais e estuarinos reagem às alterações nos 

agentes dinâmicos costeiros e climáticos. Assim, as intervenções devem ser implantadas em 

função das épocas críticas quanto à erosão e acresção, e, na área de estudo, tais épocas variam 

em função do tipo de ambiente observado, praia exposta, canal de maré ou estuário. Nesse 

contexto, as técnicas de intervenções antrópicas para a Praia da Soledade, onde estão 

localizados os campos petrolíferos, devem ser desenvolvidas e aplicadas de maneira diferente 

nos setores Leste e Oeste, pois o primeiro é estuário protegido e o segundo é exposto às ondas 

de mar aberto (Figura 4.5). 

No setor Leste, Nascimento (2009) sugeriu a instalação do projeto de restauração dos 

ecossistemas de manguezais, combinada com restauração ecológica de aumento de estoque 

sedimentar de praia com o objetivo de minimizar o efeito erosivo do Canal da Soledade, 

(Figura 4.4) que tem fluxo paralelo à LC. Dantas (2009), através da caracterização físico-

química dos bancos areno-lamosos presentes na área, comprovou a capacidade que tais 

bancos têm para receber perfeitamente o plantio de espécies vegetais, possibilitando a 

restauração e a estabilização da LC, minimizando a influência do canal paralelo à LC. Costa 

(2010) verificou as potencialidades dos manguezais da RDSPT como banco de matrizes e 

sementes para o reflorestamento com espécies de manguezais locais. O presente trabalho, por 

sua vez, adiciona à proposta de Nascimento (2009) a ótica da sazonalidade das variações das 

LC devido às alterações dos agentes dinâmicos costeiros. Assim, de acordo com o ciclo de 

construção e destruição das praias, o plantio de vegetação deve ser feita no início do intervalo 

construtivo (mês de março), quando as ondas e ventos estão menos intensos e que coincide 

com o período chuvoso. Durante este período o estuário passa pelo processo de acresção 
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sedimentar natural e a LC avança em direção ao fluxo do canal, ou seja, a vegetação plantada 

terá um ambiente de calmaria eólica e hidrodinâmica em todo o intervalo construtivo, situação 

propícia para se desenvolver e fixar no solo. Assim, quando chegar o intervalo destrutivo, as 

praias estarão com estoque sedimentar máximo e a vegetação plantada com maior resistência 

ao fluxo do canal de maré paralelo á LC e á ação dos ventos intensos do intervalo. 

No setor Oeste (praia exposta), devido á exposição das LC ás ondas de mar aberto, a 

restauração das praias apenas com a fixação de vegetação de manguezal é um processo difícil. 

Assim, este trabalho propõe o estudo da combinação de implantação de blocos de contenção 

de erosão e a adição de sedimentos e de vegetação com o objetivo da restauração da LC 

antiga. Os blocos de contenção seriam dispostos na antiga posição da LC (época anterior á 

erosão). Na área entre as linhas antiga e atual seria feita a alimentação artificial da praia, com 

adição de sedimentos, e o plantio de vegetação de manguezal para fixar os sedimentos 

inseridos artificialmente e ainda servir de aprisionamento aos sedimentos transportados pelos 

ventos. Os blocos de contenção teriam o papel de conter o impacto das ondas de mar aberto, 

ou seja, dissipar a energia das ondas incidentes de NE. O objetivo geral seria restabelecer a 

formatação antiga da praia, devolvendo à natureza as feições morfológicas de defesa costeira 

que existiam anteriormente aos processos erosivos, como bermas e dunas frontais. Com 

relação á ótica sazonal, a implantação dos blocos de contenção, dos sedimentos e da 

vegetação deve ser feita no início do intervalo construtivo (março) quando as ondas e os 

ventos possuem menos intensidade e a LC apresenta avanço em direção ao mar ao longo do 

intervalo. Durante o período construtivo espera-se que ocorra acresção de sedimentos nos 

blocos de contenção, tanto por via hidrodinâmica quanto por eólica, devido à ação das ondas e 

dos ventos de baixa intensidade, aumentando a defesa natural contra as ondas. Assim, no final 

do período construtivo, quando as praias estarão com estoque sedimentar máximo, os 

sedimentos estarão mais consolidados e a vegetação mais fixa no solo. Além disso, o período 

construtivo é tipicamente chuvoso, o que auxilia no desenvolvimento da vegetação, na fixação 

dos sedimentos e dificulta o transporte eólico. 

A metodologia implantada na praia exposta cria uma área com célula sedimentar 

importante para a troca de sedimentos eólicos, por erosão ou acresção. Daí a importância da 

vegetação para fixar os sedimentos transportados para o interior da área. Como resultado, a 

resiliência da praia é aumentada, tornando os ambientes menos sensíveis aos agentes 

dinâmicos costeiros. Ainda, a metodologia proposta apresenta a vantagem de não interromper 

o fluxo hidrodinâmico natural da deriva litorânea, pois as estruturas de contenção seriam 

montadas paralelamente à LC com o objetivo exclusivo de restaurar a posição antiga da LC. 
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Vale lembrar que as medidas propostas levam em consideração a situação atual das LC. 

Considerando que as ilhas barreiras estão se deslocando e tendem a desaparecer, inclusive 

com a abertura de novos canais, os procedimentos de médio e longo prazo devem levar em 

consideração a estabilização das ilhas ao longo do tempo, o que inclui a implantação dos 

procedimentos de contenção de erosão nas margens das ilhas e dos canais de maré. No futuro, 

caso as ilhas desapareçam e a erosão se intensifique no setor Leste, pode-se adotar a 

metodologia de contenção utilizada no setor Oeste. 

 
 
4.5 – Conclusões 
 

Este trabalho monitorou a evolução sazonal trimestral de áreas costeiras e estuarinas 

de um trecho do Litoral Setentrional do RN, sensível ambientalmente e de intensa erosão 

costeira sobre as instalações da indústria petrolífera. Para isso, foram geradas LC e MDE com 

alta precisão posicional a partir de métodos geodésicos de precisão, em épocas 

correspondentes ao início, meio e fim dos períodos construtivos e destrutivos das praias 

expostas. Os parâmetros controlados entre os levantamentos permitiram analisar as 

correlações entre as variações mensuradas nos diversos segmentos das LC (praia exposta, 

estuários e canais de maré) e a atuação dos agentes dinâmicos costeiros atuantes (clima, 

ventos, ondas e correntes) nos intervalos dos monitoramentos.  

De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 4.5 a 4.9 e na Tabela 4.1, as 

ondas, as correntes de deriva litorânea, as correntes de maré e os ventos tiveram papéis 

importantes na dinâmica sedimentar sazonal da área de estudo nos diversos segmentos de LC 

(praias expostas, canais de maré e estuários) e ainda influenciaram diretamente no balanço 

sedimentar areal. As ondas de mar aberto vindas de NE tiveram o papel de construção e 

destruição das praias expostas, com a ação de ondas de baixa energia provocando a 

construção no primeiro intervalo e as ondas de alta energia gerando a destruição no segundo e 

terceiro intervalos, sendo que, o quarto intervalo foi o único que não esteve de acordo com o 

padrão de dinâmica sedimentar previamente estabelecido a partir dos agentes dinâmicos 

costeiros. A corrente de deriva litorânea (paralela á LC e de sentido aproximadamente Oeste) 

teve a importância de deslocar os sedimentos erodidos da praia exposta no sentido Oeste e 

depositar nos canais de maré, sendo de grande importância no balanço sedimentar da área de 

estudo. As correntes de maré e os ventos tiveram o papel de transportar sedimentos para 

dentro dos estuários (exceto no segundo intervalo), que, favorecidos pelo fluxo hidrodinâmico 

de calmaria, foram depositados nas margens dos estuários. 
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De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 4.10 a 4.14, a atuação 

hidrodinâmica nas LC e eólica nas superfícies das praias e ilhas tiveram participações efetivas 

na dinâmica sedimentar sazonal da área de estudo e ainda influenciaram diretamente no 

balanço sedimentar volumétrico. Na maioria dos trechos, a influência hidrodinâmica na LC 

foi maior do que a eólica na superfície, o que mostrou a grande intensidade dos processos 

costeiros ocorridos nas LC devido à atuação dos agentes dinâmicos costeiros. No entanto, na 

Praia do Minhoto, no período de intensa erosão costeira nas praias expostas (segundo e 

terceiro intervalos), a influência eólica nas superfícies foi maior do que a hidrodinâmica nas 

LC, sendo que, no terceiro intervalo, as variações na superfície influenciaram diretamente no 

balanço sedimentar resultante. Ao longo dos intervalos de monitoramento foi possível 

verificar a troca de sedimentos entre as superfícies de praias e ilhas e as LC devido à atuação 

eólica (no transporte dos sedimentos) e hidrodinâmica (na disponibilização dos sedimentos). 

De maneira geral, no primeiro intervalo os ventos de baixa intensidade transportaram 

sedimentos disponíveis na LC (depositados pelas ondas de baixa energia) para as superfícies; 

no segundo intervalo, porém, foram os ventos de alta intensidade quem transportaram 

sedimentos disponíveis na LC para o interior das superfícies (erodidos pelas ondas de alta 

energia); no terceiro intervalo a continuidade dos ventos de alta intensidade transportaram 

sedimentos das superfícies (depositados no intervalo anterior) para as LC; no quarto intervalo, 

o de menor intensidade e atuação dos agentes dinâmicos, os ventos de baixa intensidade 

transportaram sedimentos para as superfícies. 

O recuo da LC mensurado no segundo e no terceiro intervalos de monitoramento 

mudou a paisagem costeira das praias expostas e gerou um cenário de intensa erosão costeira. 

A erosão foi tão intensa que, além de gerar feições morfológicas típicas de praia em erosão, 

como escarpas de erosão em bermas altos e dunas frontais, provocou o deslocamento das ilhas 

barreiras em diferentes setores nos sentidos Sul e Oeste, abertura de canal de maré e formação 

de pequena ilha na extremidade Leste da Ilha do Fernandez, e o deslocamento e rotação da 

extremidade Leste da Praia do Minhoto. A principal causa da intensa erosão costeira foi o 

maior período destrutivo das praias (agosto a fevereiro) em relação ao construtivo (março a 

julho), ou seja, um maior período de erosão em relação ao de acresção ao longo do ano, o que 

evidenciou uma tendência à planificação das praias ao longo do ano. Assim, os meses de 

verão foram identificados como os mais críticos para a erosão costeira, pois nesse período as 

praias estavam mais planas e as ondas de mais alta intensidade, ou seja, mais susceptíveis ao 

avanço da linha d’água. A continuidade do processo de erosão no quarto intervalo, quando as 

praias deveriam iniciar o processo de acresção, evidencia a intensa erosão dos intervalos 
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anteriores (que deixaram as praias mais planas) e a insuficiência de suprimento sedimentar no 

início do período construtivo (maio de 2011) para possibilitar a recuperação das praias. Essa 

insuficiência de suprimento sedimentar nas praias foi correlacionada com a seca severa 

ocorrida no ano de 2010, no qual somente o mês de abril apresentou chuvas consideráveis, o 

que provocou redução da quantidade de sedimentos fluviais transportados para as praias. A 

escassez de seca ocorrida no ano de 2010 foi então correlacionada com e fenômeno climático 

El Niño. 

Apesar da intensa erosão ocorrida nas praias expostas, o balanço sedimentar total foi 

positivo na maioria dos trechos monitorados (exceto a Praia de Soledade) o que gerou um 

balanço sedimentar global positivo, indicando que sedimentos foram adicionados ao sistema 

de praias e ilhas. A compartimentação dos diversos segmentos da LC em função das diversas 

condições hidrodinâmicas permitiu constatar que a resultante de acresção ao longo do ciclo 

anual ocorreu devido às maiores acresções nos estuários e nos canais de maré em comparação 

com as erosões nas praias expostas. Esses ambientes foram responsáveis pelo aprisionamento 

e armazenamento dos sedimentos erodidos na LC e transportados pelos agentes dinâmicos 

costeiros (ventos, ondas e correntes), especialmente nos intervalos de intensa erosão costeira, 

sendo de grande importância para o balanço sedimentar global e na manutenção de 

sedimentos no sistema de praias e ilhas.  

A partir do conhecimento das variações sazonais das LC da Praia de Soledade, onde 

estão instalados os Campos Petrolíferos de Serra e Macau, foi notada a importância das ilhas 

barreiras na manutenção dos estuários, que servem de aprisionamento de sedimentos nos 

períodos de intensa erosão nas praias expostas, e propostas intervenções antrópicas de 

contenção de erosão com o objetivo de recuperar a formatação que as praias tinham antes do 

período erosivo. As técnicas de recuperação foram sugeridas em função do tipo de ambiente 

analisado (praia exposta ou estuário) e sob a ótica da sazonalidade das variações das LC. No 

estuário foi sugerida a instalação do projeto de restauração dos ecossistemas de manguezais, 

combinada com restauração ecológica de aumento de estoque sedimentar de praia. Na praia 

exposta foi proposta a implantação de estruturas de contenção de erosão em conjunto com a 

alimentação da praia pela adição de sedimentos e de fixação por vegetação de manguezal, 

com o objetivo da restauração da LC antiga. De acordo com o ciclo de construção e destruição 

das praias, foi sugerido que as intervenções fossem implantadas no início do intervalo 

construtivo (mês de março), quando as ondas e os ventos estão menos intensos e que coincide 

com o período de chuvas, permitindo que no final do período construtivo (início do 

destrutivo) os sedimentos estejam mais consolidados e a vegetação mais fixa no solo, se 
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tornando mais resistentes ao impacto de ondas (na praia exposta), ao fluxo do canal (no 

estuário) e à ação dos ventos. 

A intensa erosão costeira mensurada no segundo e terceiro intervalos de 

monitoramento (agosto a novembro e novembro a fevereiro) e a incapacidade das praias 

expostas em se recuperar no quarto intervalo (fevereiro a maio) mostrou que as praias e ilhas 

monitoradas apresentaram-se como sistemas de alta instabilidade, dinâmicas e sensíveis, 

sofrendo mudanças significativas na LC e na geomorfologia, além das trocas de sedimentos 

com regiões adjacentes. Essa intensa erosão costeira é preocupante para a manutenção das 

praias e ilhas da área de estudo, que tendem a desaparecer em poucas décadas de acordo com 

prognóstico realizado em Franco (2010). No entanto, esforços estão sendo feitos com o 

objetivo de conhecer a dinâmica sedimentar (erosão/acresção) evolutiva da área de estudo, 

passada, presente e futura, nas diversas escalas espaciais e temporais, para gerar alternativas 

eficazes e viáveis para evitar ou reduzir os impactos da dinâmica sedimentar sobre o meio 

ambiente e às atividades industriais. 
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5.1 – Conclusão geral 
 

Esta Tese de Doutorado teve o objetivo geral do monitoramento geodésico costeiro 

sazonal (em escala temporal trimestral) de áreas costeiras e estuarinas de um trecho do Litoral 

Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, área de alta sensibilidade 

ambiental e de intensa erosão sedimentar. Para atingir o objetivo geral, o trabalho foi 

desenvolvido de maneira sistemática em etapas, as quais consistiram nos seguintes objetivos 

específicos: 1) Implantação de infraestrutura geodésica de referência para a realização dos 

levantamentos geodésicos da área de estudo; 2) Desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

metodologias para o levantamento, processamento, representação, integração e análises de 

Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de Elevação (MDE) obtidos por técnicas geodésicas 

de posicionamento; e 3) Monitoramento geodésico da área de estudo a partir da infraestrutura 

implantada e da metodologia desenvolvida. 

Na implantação da infraestrutura geodésica (artigo do Capítulo 2) foi implantada a 

Rede GPS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), para servir de apoio 

básico aos levantamentos geodésicos necessários ao monitoramento costeiro ambiental da 

área de estudo. As coordenadas geodésicas das nove estações da rede foram obtidas com o 

posicionamento relativo GPS, com uso de estações da RBMC como referências em que foram 

utilizados receptores de simples e dupla frequência. As altitudes ortométricas foram 

determinadas pela altimetria por GPS no modo relativo usando, como referências, cinco RN 

posicionadas na área de estudo e o geóide gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2004. 

Como resultados dos posicionamentos, foram obtidas coordenadas geodésicas com acurácia 

externa de 1,6 cm em E, 2,8 cm em N e 4,5 cm em h (em relação à RBMC do SGB) e 

acurácia interna de 0,4 cm em E, 0,5 cm em N e 1,0 cm em h (em relação às estações da rede). 

As altitudes ortométricas foram obtidas com acurácia de 5,3 cm em relação ao datum vertical 

do SGB, ou seja, o nível médio dos mares materializado pelo marégrafo de Imbituba/SC. 

Portanto, a metodologia utilizada permitiu a obtenção das coordenadas e altitudes das estações 

da rede com boa acurácia e referenciadas ao SGB. Após a implantação e documentação da 

rede de pontos com coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas conhecidas, a RGLS 

cumpriu inicialmente com seu principal objetivo, ou seja, o apoio básico para os 

levantamentos geodésicos necessários ao monitoramento costeiro ambiental da área de estudo. 

Os objetivos específicos desenvolvidos (avaliação da situação física e da densidade dos 

marcos geodésicos de referências de nível disponíveis, avaliação absoluta e relativa do geóide 

gravimétrico, proposição de metodologia para a altimetria por GPS de precisão, e 
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desenvolvimento de aplicativo para o cálculo das altitudes ortométricas a partir do 

posicionamento por GPS) contribuíram para o conhecimento e a criação da infraestrutura 

geodésica na área de estudo.  

A metodologia desenvolvida (artigo do Capítulo 3) para a aquisição e processamento 

de dados permitiu a geração e avaliação de LC e MDE de extensos trechos litorâneos da área 

de estudo em um tempo relativamente curto e com alta precisão. A partir dos modelos, foi 

possível extrair dados quantitativos, tais como área e perímetro emersos, volume de 

sedimentos acima do nível médio do mar e frequências das altitudes. Ainda, observou-se que 

o relevo da área é relativamente plano, com altitude mínima de 0,513 m na Ilha do Fernandez 

e máxima de 6,004 m na Praia do Minhoto, ou seja, diferença de nível máxima de 5,491 m. 

No entanto, na maioria dos trechos, as frequências das altitudes para o período se localizaram 

entre 1 e 3 m. O controle de qualidade dos MDE foi feito a partir de pontos de controle 

externos aos modelos e localizados no interior da área, o que resultou em um conjunto de 

resíduos entre as altitudes de referência e as dos modelos. Por exemplo, em fevereiro de 2011 

os resíduos apresentaram as seguintes estatísticas: média de -0,024 m, desvio padrão de 0,158 

m, mínimo de -0,307 m, máximo de 0,217 m e amplitude de 0,524 m. De acordo com a 

classificação de documentos cartográficos, para um nível de confiança de 90 %, os MDE 

gerados foram classificados como classe A em termos de acurácia e precisão, além de estarem 

livres de tendência. Na análise qualitativa, foi possível identificar as formas morfológicas e os 

padrões de distribuição espacial do relevo em cada trecho modelado. Quanto à forma, foram 

modeladas as principais feições morfológicas típicas de zonas de praia, tais como perfis de 

praia emersa, bermas e cristas de bermas, dunas frontais e campos de dunas, planos 

horizontais e inclinados, depressões e elevações, além de feições morfológicas sob erosão, 

como escarpas em bermas e dunas frontais. Quanto à distribuição espacial, foram observados 

comportamentos diferentes nas praias e ilhas modeladas, principalmente com relação à 

presença de campos de dunas e à exposição às ondas de mar aberto. Portanto, em uma área 

peculiar como a modelada, dinâmica, de grandes dimensões e com desníveis relativamente 

baixos, realçar comportamentos do relevo não é uma tarefa fácil. As características 

qualitativas e quantitativas do relevo da área só foram identificadas por causa da alta precisão 

dos modelos, que está relacionada principalmente à alta precisão do posicionamento GPS e à 

boa quantidade e distribuição espacial dos pontos amostrais levantados em campo. Em termos 

de avanços metodológicos, o indicador de LC adotado mostrou-se eficiente nos estudos de 

dinâmica costeira (erosão/acresção sedimentar), pois representou o limite de espraiamento das 

ondas na face de praia em preamar mensurado in situ por métodos geodésicos de alta 
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precisão. Ainda, o posicionamento geográfico e o altimétrico da LC e das superfícies de praia 

foram realizados em relação ao SGB, que é unívoco e pode ser facilmente convertido para 

qualquer outro referencial geodésico, além de ter sido materializado na área de estudo a partir 

da implantação da RGLS. Tais procedimentos permitem a integração de levantamentos 

multitemporais futuros no domínio espacial e no temporal. 

No monitoramento sazonal da área de estudo (artigo do Capítulo 4), foram geradas LC 

e MDE com alta precisão posicional a partir de métodos geodésicos de precisão, em épocas 

correspondentes ao início, meio e fim dos períodos construtivos e destrutivos das praias 

expostas. De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que as ondas, as correntes de 

deriva litorânea, as correntes de maré e os ventos tiveram papéis importantes na dinâmica 

sedimentar sazonal da área de estudo nos diversos segmentos de LC (praias expostas, canais 

de maré e estuários) e ainda influenciaram diretamente no balanço sedimentar areal. As ondas 

de mar aberto vindas de NE tiveram o papel de construção e destruição das praias expostas, 

com a ação de ondas de baixa energia provocando a construção no primeiro intervalo e as 

ondas de alta energia gerando a destruição no segundo e terceiro intervalos, sendo que, o 

quarto intervalo foi o único que não esteve de acordo com o padrão de dinâmica sedimentar 

previamente estabelecido a partir dos agentes dinâmicos costeiros. A corrente de deriva 

litorânea (paralela á LC e de sentido aproximadamente Oeste) teve a importância de deslocar 

os sedimentos erodidos da praia exposta no sentido Oeste e depositar nos canais de maré, 

sendo de grande importância no balanço sedimentar da área de estudo. As correntes de maré e 

os ventos tiveram o papel de transportar sedimentos para dentro dos estuários (exceto no 

segundo intervalo), que, favorecidos pelo fluxo hidrodinâmico de calmaria, foram depositados 

nas margens dos estuários. Ainda, as atuações da hidrodinâmica nas LC e da eólica nas 

superfícies das praias e ilhas tiveram participações efetivas na dinâmica sedimentar sazonal da 

área de estudo e ainda influenciaram diretamente no balanço sedimentar volumétrico. Na 

maioria dos trechos, a influência hidrodinâmica na LC foi maior do que a eólica na superfície, 

o que mostrou a grande intensidade dos processos costeiros ocorridos nas LC devido à 

atuação dos agentes dinâmicos costeiros. Ao longo dos intervalos de monitoramento foi 

possível verificar a troca de sedimentos entre as superfícies de praias e ilhas e as LC devido à 

atuação eólica (no transporte dos sedimentos) e hidrodinâmica (na disponibilização dos 

sedimentos).  

O recuo da LC mensurado no segundo e no terceiro intervalos de monitoramento 

mudou a paisagem costeira das praias expostas e gerou um cenário de intensa erosão costeira. 

A erosão foi tão intensa que, além de gerar feições morfológicas típicas de praia em erosão, 
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como escarpas de erosão em bermas altas e dunas frontais, provocou o deslocamento das ilhas 

barreiras em diferentes setores nos sentidos Sul e Oeste, abertura de canal de maré e formação 

de pequena ilha na extremidade Leste da Ilha do Fernandez, e o deslocamento e rotação da 

extremidade Leste da Praia do Minhoto. A principal causa da intensa erosão costeira foi o 

maior período destrutivo das praias (agosto a fevereiro) em relação ao construtivo (março a 

julho), ou seja, um maior período de erosão em relação ao de acresção ao longo do ano, o que 

evidenciou uma tendência à planificação das praias ao longo do ano. Assim, os meses de 

verão foram identificados como os mais críticos para a erosão costeira, pois nesse período as 

praias estavam mais planas e as ondas de mais alta intensidade, ou seja, mais susceptíveis ao 

avanço da linha d’água. A continuidade do processo de erosão no quarto intervalo, quando as 

praias deveriam iniciar o processo de acresção, evidencia a intensa erosão dos intervalos 

anteriores (que deixaram as praias mais planas) e a insuficiência de suprimento sedimentar no 

início do período construtivo (maio de 2011) para possibilitar a recuperação das praias. Essa 

insuficiência de suprimento sedimentar nas praias foi correlacionada com a seca severa 

ocorrida no ano de 2010, no qual somente o mês de abril apresentou chuvas consideráveis, o 

que provocou redução da quantidade de sedimentos fluviais transportados para as praias. A 

escassez de seca ocorrida no ano de 2010 foi então correlacionada com o fenômeno climático 

El Niño.  

No entanto, apesar da intensa erosão ocorrida nas praias expostas, o balanço 

sedimentar total foi positivo na maioria dos trechos monitorados (exceto a Praia de Soledade) 

o que gerou um balanço sedimentar global positivo, indicando que sedimentos foram 

adicionados ao sistema de praias e ilhas. A compartimentação dos diversos segmentos da LC 

em função das diversas condições hidrodinâmicas permitiu constatar que a resultante de 

acresção ao longo do ciclo anual ocorreu devido às maiores acresções nos estuários e nos 

canais de maré em comparação com as erosões nas praias expostas. Esses ambientes foram 

responsáveis pelo aprisionamento e armazenamento dos sedimentos erodidos na LC e 

transportados pelos agentes dinâmicos costeiros (ventos, ondas e correntes), especialmente 

nos intervalos de intensa erosão costeira, sendo de grande importância para o balanço 

sedimentar global e na manutenção de sedimentos no sistema de praias e ilhas.  

A partir do conhecimento das variações sazonais das LC da Praia de Soledade, onde 

estão instalados os Campos Petrolíferos de Serra e Macau, destaca-se a importância das ilhas 

barreiras na manutenção dos estuários, que servem de aprisionamento de sedimentos nos 

períodos de intensa erosão nas praias expostas, e propostas intervenções antrópicas de 

contenção de erosão com o objetivo de recuperar a formatação que as praias tinham antes do 
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período erosivo. As técnicas de recuperação foram sugeridas em função do tipo de ambiente 

analisado (praia exposta ou estuário) e sob a ótica da sazonalidade das variações das LC. No 

estuário foi sugerida a instalação do projeto de restauração dos ecossistemas de manguezais, 

combinada com restauração ecológica de aumento de estoque sedimentar de praia. Na praia 

exposta foi proposta a implantação de estruturas de contenção de erosão em conjunto com a 

alimentação da praia pela adição de sedimentos e de fixação por vegetação de manguezal, 

com o objetivo da restauração da LC antiga. De acordo com o ciclo de construção e destruição 

das praias, foi sugerido que as intervenções fossem implantadas no início do intervalo 

construtivo (mês de março), quando as ondas e os ventos estão menos intensos e que coincide 

com o período de chuvas, permitindo que no final do período construtivo (início do 

destrutivo) os sedimentos estejam mais consolidados e a vegetação mais fixa no solo, se 

tornando mais resistentes ao impacto de ondas (na praia exposta), ao fluxo do canal (no 

estuário) e à ação dos ventos. 

 
 

5.2 – Recomendações 
 

Este trabalho analisou as variações das linhas de costa e das superfícies de praia da 

área de estudo durante o ano em épocas e horários controlados, com precisão adequada para 

as variações detectadas, o que permitiu o estudo de suas correlações com os agentes 

dinâmicos atuantes. Permitiu então mensurar a variabilidade espacial e temporal do 

transporte, balanço e suprimento sedimentares ao longo do ano, contribuindo para o melhor 

entendimento da influência da freqüência e da magnitude dos agentes dinâmicos sobre esses 

processos. Essas informações foram importantes na proposição de intervenções antrópicas 

para a mitigação de impactos causados pela erosão costeira, nas quais foi considerada a ótica 

sazonal das variações. A escala de tempo trimestral do monitoramento foi essencial, pois, a 

partir dela foi possível constatar que as atividades petrolíferas estavam submetidas à intensa 

dinâmica costeira, onde os processos erosivos e acrescionais modificaram a morfologia da 

costa em curto intervalo de tempo. Assim, os resultados e análises deste trabalho foram 

utilizados na identificação de áreas para proteção e recuperação, sobretudo nas áreas com 

instalações antrópicas; na preservação das ilhas barreiras, necessárias à manutenção dos 

estuários e da Praia da Soledade (dos campos petrolíferos); e na prevenção de possíveis 

impactos ao meio ambiente e as próprias indústrias, pela previsão dos picos de erosão e na 

identificação de necessidade de implantação de obras de contenção da erosão.  
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No entanto, o presente trabalho monitorou apenas 1 ciclo anual de construção e 

destruição das praias, onde foi constatado que as praias expostas não foram recuperadas ao 

final do ciclo, fato este explicado pelo longo período destrutivo das praias expostas sem 

suprimento sedimentar suficiente para manter as praias em equilíbrio. A intensa erosão 

costeira mensurada no segundo e terceiro intervalos de monitoramento (agosto a novembro e 

novembro a fevereiro) e a incapacidade das praias expostas em se recuperar no quarto 

intervalo (fevereiro a maio) mostrou que as praias e ilhas monitoradas apresentaram-se como 

sistemas de alta instabilidade, dinâmicas e sensíveis, sofrendo mudanças significativas na LC 

e na geomorfologia, além das trocas de sedimentos com regiões adjacentes. No entanto, para o 

maior conhecimento da dinâmica sedimentar da área de estudo, faz-se necessário o aumento 

da amplitude temporal dos levantamentos com o objetivo de acompanhar, ao longo dos 

sucessivos ciclos anuais, a recuperação das praias e ilhas quando submetidas à intensa erosão 

costeira, o que permitirá o estudo mais aprofundado e integrado sobre as causas e 

conseqüências dos intensos processos costeiros atuantes na área. A continuidade dos 

monitoramentos permitirá a observação de vários aspectos relacionados com a evolução da 

área de estudo. Por exemplos, poderão ser observadas as influências das condições climáticas 

globais, como os efeitos do excesso ou escassez de chuvas provocadas pelos fenômenos 

climáticos El Niño e La Niña, a elevação do nível médio dos mares, entre outras. Ainda, uma 

série temporal mais longa poderá ser utilizada para ajustar uma função matemática que 

descreva a sazonalidade e a tendência das variações temporais, o que permitirá o prognóstico 

mais preciso das variações temporais futuras das linhas de costa. Assim, o conhecimento da 

dinâmica sedimentar (erosão/acresção) evolutiva da área de estudo, passada, presente e futura, 

nas diversas escalas espaciais e temporais, serão importantes para gerar alternativas eficazes e 

viáveis para evitar ou reduzir os impactos da dinâmica sedimentar sobre o meio ambiente e às 

atividades industriais. 

No entanto, os resultados apresentados mostraram que as linhas de costa levantadas no 

período construtivo (maio/2010 e agosto/2010) e as do período destrutivo (novembro/2010 e 

fevereiro/2011) foram semelhantes entre si, com a maior acresção em agosto (fim do intervalo 

construtivo e inicio do destrutivo) e maior erosão em fevereiro (fim do intervalo destrutivo e 

inicio do construtivo). Assim, recomenda-se que na continuidade dos trabalhos os 

levantamentos sejam realizados somente nas épocas dos picos de maior dinâmica sedimentar, 

ou seja: em agosto, quando as praias possuem estoque sedimentar máximo devido ao intervalo 

construtivo anterior e as linhas de costa possuem menor recuo ao longo do ano; e em 

fevereiro, quando as praias possuem estoque sedimentar mínimo devido ao intervalo 
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destrutivo anterior e as linhas de costa possuem maior recuo ao longo do ano. No futuro, a 

comparação entre linhas de costa obtidas ao longo de anos de monitoramento e em períodos 

de máxima e mínima intensidade de erosão/acresção costeira anual permitirá o estudo da 

capacidade de recuperação sedimentar das praias quando submetidas à erosão intensa. Essas 

informações serão importantes nas implantações de intervenções antrópicas para a mitigação 

de impactos causados pela erosão costeira. Recomenda-se que a continuidade dos trabalhos 

mantenha a compartimentação das praias e ilhas da área de estudo em setores em função dos 

diversos graus de exposição das linhas de costa às ondas de mar aberto, tais como praia 

exposta, canais de maré e estuários, com o objetivo de verificar a importância de cada tipo de 

ambiente no processo de dinâmica sedimentar.  

A continuidade dos levantamentos periódicos permitirá ainda o aperfeiçoamento das 

técnicas de aquisição e modelagem dos dados GPS, assim como da interpretação dos 

resultados e a utilização de novas tecnologias. Por exemplo, recomenda-se o uso e avaliação 

do Laser Scanner Terrestre (LST) ao monitoramento da área de estudo. O LST é uma 

poderosa ferramenta de aquisição de dados e modelagem digital de elevação, com nuvem de 

pontos de alta densidade e que permite a visualização tridimensional das cenas com alta 

precisão, possibilitando inclusive a imersão em ambiente de realidade virtual. Nesse caso, o 

posicionamento por GPS geodésico e a infraestrutura geodésica implantada nesse trabalho 

devem ser utilizados para georreferenciar as nuvens de pontos, o que permitirá a comparação 

multitemporal dos modelos tridimensionais gerados. Várias são as possíveis aplicações do 

LST no monitoramento da área de estudo. Por exemplo, pode ser utilizado no levantamento 

das superfícies das praias e ilhas da área de estudo de maneira semelhante à metodologia de 

levantamento com o GPS geodésico. Nesse caso, o GPS seria utilizado no 

georreferenciamento das nuvens de pontos e até mesmo no levantamento da linha de costa, 

permitindo a geração de MDE híbridos (GPS e LST). No entanto, a grande contribuição da 

técnica seria a modelagem tridimensional das feições morfológicas típicas de zonas de praia, 

tais como faces praiais (zona de estirâncio e face de praia emersa), bermas, cristas de bermas, 

dunas frontais, escarpas de erosão e cúspides praias. Tais informações permitiriam o estudo da 

morfodinâmica praial em perfis de alta precisão e georreferenciados. O uso do LST também 

poderia ser utilizado no monitoramento de dunas eólicas localizada na área de estudo, 

contribuindo para os estudos de transporte sedimentar, pois, as variações volumétricas 

mensuradas nas praias e ilhas poderiam ser correlacionadas com as variações ocorridas nos 

campos de dunas das proximidades da área de estudo. A grande vantagem do LST para esta 

finalidade é a possibilidade de levantar grandes dunas eólicas à distância, sem a necessidade 
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de contato direto com o objeto, visto que o equipamento é um sensor remoto que pode atingir 

distâncias da ordem de centenas de quilômetros. 

Ainda, os levantamentos geodésicos sazonais poderiam ser acompanhados de 

levantamentos batimétricos e dos parâmetros dos agentes dinâmicos costeiros (ventos, ondas, 

correntes de maré e de deriva), tanto nos ambientes costeiros quanto nos estuarinos. Os 

levantamentos batimétricos seriam utilizados no monitoramento da migração sazonal dos 

bancos sedimentares submersos, importante para o conhecimento da influencia das variações 

das linhas de costa em função da interação do fluxo incidente (ondas na praia exposta e 

correntes nos estuários) com a morfologia de fundo. As medições dos parâmetros dos agentes 

dinâmicos costeiros nas épocas dos levantamentos geodésicos gerariam informações mais 

detalhadas acerca da situação das forçantes hidrodinamicas e eólicas no transporte sedimentar. 
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