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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta modelos de parâmetros da Camada Superficial do Mar (CSM), 
tais como: Clorofila-a, Temperatura da Superfície do Mar (TSM), Produtividade Primária 
(PP) e Material Particulado em Suspenção (MPS), para a região adjacente a plataforma 
continental do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Concentrações desses parâmetros 
medidos in situ foram comparadas em tempo quase-síncronos com imagens AQUA-
MODIS entre os anos de 2003 até 2011. Coeficientes de determinação foram 
representativos entre as amostras in situ e as bandas de reflectância do sensor AQUA-
MODIS. A partir disso, concentrações de parâmetros da CSM foram adquiridos para a 
plataforma continental do RN (Plataforma Oriental e Setentrional) analisando a 
distribuição geográfica da variação desses parâmetros entre os anos de 2009-2012. 
Variações geográficas e sazonais influenciadas principalmente por fenômenos climáticos 
globais como o fenômeno El Niño e La Niña, foram constatadas através das análises das 
imagens AQUA-MODIS por análise de Principais Componentes (PC). As imagens 
apontam de maneira qualitativa a variância e disponibilidade do MPS nas regiões, assim 
como sua relação com hotspots de erosão costeira, monitorados ao longo do litoral do 
RN. Em uma das regiões identificadas como sendo de pouca disponibilidade de MPS, foi 
desenvolvida uma metodologia para levantamento e avaliação de Modelos Digitais de 
Elevação (MDE) de superfícies praiais (setores emersos e submersos) a partir da 
integração de dados topográficos e batimétricos mensurados in situ e georreferenciados 
com precisão compatível aos estudos de geomorfologia e dinâmica costeira de curta 
duração. A metodologia desenvolvida consistiu de levantamentos com posicionamentos 
GNSS operados no modo relativo cinemático envolvidos nos levantamentos topográficos 
e batimétricos executados em relação às estações da rede geodésica da área de estudo, 
que forneceram referencial geodésico vinculado ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), 
o qual é unívoco, fixo e relativamente estável no tempo. No estudo foi apresentado a 
Praia de Ponta Negra, Natal/RN, identificada como uma região com baixa variância e 
disponibilidade de MPS ao largo, assim como, caracterizada por intensa ocupação 
antrópica e intensa erosão costeira nas últimas décadas, no qual são apresentadas as 
potencialidades da metodologia proposta, quanto à acurácia e produtividade, além dos 
avanços alcançados em relação aos métodos clássicos de levantamento de perfis de praia. 

Palavras-Chaves: AQUA-MODIS, Clorofila-a, Temperatura da Superfície do Mar 
(TSM), Produtividade Primária (PP) e Material Particulado em Suspenção (MPS), 
geodésia de precisão, topobatimetria, plataforma continental, Nordeste do Brasil. 
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ABSTRACT 
 

This paper presents models of parameters of Sea Surface Layer (SSL), such as 
chlorophyll-a, sea surface temperature (SST), Primary Productivity (PP) and Total 
Suspended Matter (TSM) for the region adjacent to the continental shelf of Rio Grande 
do Norte (RN), Brazil. Concentrations of these parameters measured in situ were 
compared in time quasi-synchronous with images AQUA-MODIS between the years 2003 
to 2011. Determination coefficients between samples in situ and bands reflectance sensor 
AQUA-MODIS were representative. From that, concentrations of SSL parameters were 
acquired for the continental shelf of the RN (eastern and northern) analyzing the 
geographic distribution of variation of these parameters between the years 2009-2012. 
Geographical and seasonal variations mainly influenced by global climate phenomena 
such as El Niño and La Niña, were found through the analysis of AQUA-MODIS images 
by Principal Components Analysis (PCA). Images show qualitatively the variance and 
availability of TSM in the regions, as well as their relationship with coastal erosion 
hotspots, monitored along the coast of the RN. In one of the areas identified as being of 
limited availability of TSM, we developed a methodology for assessment and evaluation 
of Digital Elevation Models (DEM) of beach surfaces (emerged and submerged sections) 
from the integration of topographic and bathymetric data measured in situ and 
accurately georeferenced compatible to studies of geomorphology and coastal dynamics 
of short duration. The methodology consisted of surveys with GNSS positioning operated 
in cinematic relative mode involved in topographic and bathymetric executed in relation 
to the stations of the geodetic network of the study area, which provided geodetic link to 
the Brazilian Geodetic System (GBS), univocal , fixed, and relatively stable over time. In 
this study Ponta Negra Beach, Natal / RN, was identified as a region with low variance 
and availability of MPS in the region off, as characterized by intense human occupation 
and intense coastal erosion in recent decades, which presents potential of the proposed 
methodology for accuracy and productivity, and the progress achieved in relation to the 
classical methods of surveying beach profiles. 

Keywords: AQUA-MODIS, chlorophyll-a, sea surface temperature (SST), Primary 
Productivity (PP) and Total Suspended Matter (TSM), Precision Geodesy, 
Topobathymetry, Continental Shelf, Northeast of Brazil. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

Esta Tese de Doutorado faz parte das atividades do Programa de Pós-Graduação 

em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

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

Pesquisa Norte-Nordeste da REDE 05 - PETROMAR (Subprojetos MOLECO e 

CRONALOG, financiados pelo CTPETRO-FINEP/PETROBRAS/CNPq) e ao 

SUBPROJETO-2 de Monitoramento da CSM e TSM por meio de Sensoriamento Remoto 

Orbital (Contrato n°. 2500.0 051968.09.2, financiados pela PETROBRAS/UFRN-

FUNPEC), todos relativos ao Monitoramento Ambiental da Bacia Potiguar, na 

plataforma continental do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RN), na 

caracterização sedimentológica, geomorfológica, monitoramento da Cor e da 

Temperatura da Superfície do Mar e avaliação da biota nectônica, envolvendo a 

calibração das informações in situ por meio de sensoriamento remoto orbital e aplicação 

de geodésia de precisão. As atividades foram desenvolvidas com o apoio logístico do 

Laboratório de Geoprocessamento (GEOPRO) do Departamento de Geologia da UFRN. 

Outras etapas consistiram nos levantamentos realizados na região da Praia de 

Ponta Negra em Natal/RN visando desenvolver metodologia de levantamento, geração e 

avaliação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de superfícies praiais – associando os 

setores emersos e submersos - de litorais arenosos, a partir da integração de dados 

topográficos e batimétricos in situ e georreferenciados com precisão compatível aos 

estudos de geomorfologia e dinâmica costeira de episódios de curta duração. As 

atividades tiveram suporte das ações de execução do Laudo Pericial para Ações 

Emergenciais no Calçadão de Ponta Negra em Decorrência ao Processo de Erosão 

Costeira, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande junto à Justiça 

Federal no Processo 0006804-08.2012.4.05.8400. 

1.2 CONTEXTO DO E JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

As áreas costeiras e plataformais são altamente influenciadas pelas flutuações 

climáticas sazonais, tanto regionais como globais, e pelas atividades antrópicas que cada 

vez mais se ampliam na zona costeira, apesar da alta sensibilidade ambiental dos 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.      Capítulo 1 

 

 2

ecossistemas costeiros (Lambin et al., 2001; Romm, 2007; Trondalen, 2009). A 

quantificação de parâmetros da Camada Superficial do Mar (CSM) nessa região é um 

importante índice na avaliação da qualidade da água, pois quantidades excessivas de 

parâmetros como o de Material Particulado em Suspensão (MPS), Matéria Orgânica 

Dissolvida (MOD), clorofila-a, Temperatura da Superfície do Mar (TSM) podem 

influenciar na degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros devido à dificuldade de 

penetração da luz na coluna d’água, além de indicarem os processos relacionados à 

dinâmica costeira de maneira direta ou indireta. Assim, o principal desafio aos estudos 

oceanográficos em tempos das mudanças climáticas globais tem sido a documentação de 

variações temporais e espaciais da distribuição e abundância de parâmetros físicos, 

químicos e de organismos marinhos em grande escala, uma vez que as campanhas 

oceanográficas convencionais são dispendiosas na cobertura simultânea de amplas áreas 

(Pattiaratchi et al., 1994; Montres-Hugo et al., 2008). Por esse motivo, as imagens do 

sensor AQUA-MODIS têm sido amplamente utilizadas na medição de parâmetros de 

qualidade de água (Hu et al., 2004; Miller & Mckee, 2004; Mironga, 2004; Dall’olmo et 

al., 2005; Kiage & Walker, 2008; Papastergiadou et al., 2008; Wang & Shi, 2008; 

Muhairi et al., 2009; Ferreira et al., 2009; Ferreira, 2009; Amaro & Ferreira, 2012). 

Através de feições características dos ambientes marinhos e costeiros registradas, as 

imagens orbitais são ferramenta fundamental para o monitoramento ambiental com foco 

na identificação de áreas suscetíveis a erosão costeira, observadas em foco neste estudo, 

que estariam sobretudo relacionados à (i) dinâmica da circulação costeira e (ii) condições 

do suprimento sedimentar ineficiente. 

Os monitoramentos em detalhe das modificações de ambientes costeiros 

utilizando Geotecnologias foram realizados em regiões mapeadas através de imagens 

orbitais, onde se constataram os hotspot erosionais, onde ocorrem intensos processos 

erosivos e balanço sedimentar negativo (Grigio et al., 2005; Chaves et al., 2006; Moura, 

2009; Souto, 2009; Nascimento, 2009; Franco, 2010; Santos & Amaro, 2011, Amaro et 

al., 2012; Ferreira et al., 2013b, em prep.). Ferreira et al., (2013a, 2013b) e Amaro et al., 

(2012), com o apoio do o Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de 

Geologia da UFRN (GEOPRO/DG/UFRN) identificaram intensa erosão e degradação ao 

longo da infraestrutura urbana adjacente a Praia de Ponta Negra em Natal/RN. Através de 
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método inovativo no uso de tecnologias em novas metodologias, esses autores vêm 

realizando estudos detalhados e consistentes do ambiente costeiro, a fim de desenvolver e 

aperfeiçoar entendimentos pouco estabelecidos e melhorando o diagnóstico e o 

prognóstico sobre a evolução desses ambientes e assim dando suporte à compreensão 

desses processos erosivos e à contenção e recuperação desses ambientes. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta Tese de Doutorado foi o monitoramento ambiental do 

litoral e da plataforma continental adjacente ao RN, através de imagens orbitais 

calibradas com dados in situ, analisando a distribuição e a variação regional de 

parâmetros como clorofila-a, Temperatura da Superfície do Mar (TSM), Produtividade 

Primária (PP) e Material Particulado em Suspensão (MPS). Especificamente, os mapas 

sinópticos com as séries climatológicas em escalas anuais desses modelos estimados por 

satélite foram utilizados pára motrar as variações geográficas e sazonais desses 

parâmetros influenciadas pelos fenômenos climáticos globais El Niño Oscilação Sul e La 

Niña. As análises qualitativas e quantitativas dessas imagens priorizaram o apontamento 

de áreas com maior ou menor grau de variância e disponibilidade dos parâmetros 

analisados. Deste modo, o objetivo principal foi alcançado, com demonstração da relação 

existente dessas imagens orbitais com os hotspots de erosão costeira encontrados ao 

longo de do litoral do RN, levantados e monitorados em escalas temporais de curta 

duração e espaciais de detalhe. Os resultados destacaram a importância de ações de 

monitoramento ambiental executadas pela PETROBRAS e a relevância de planos de 

ações emergenciais em decorrência do processo de erosão costeira.  

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A plataforma continental do RN está inserida aproximadamente entre os paralelos 

04,50º-06,50º sul e os meridianos 34,50º-37,50º oeste. Esta é subdividida em dois setores: 

o Setentrional (oeste do Cabo do Calcanhar), de direção EW, e o Oriental (sul do Cabo 

do Calcanhar), de direção NS, ambos com profundidades inferiores a 60 m e com largura 

média entre 20-40 km, chegando a cerca de 50 km na porção mais larga à NE (Figura 

1.1). 
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Figura 1.1. Mapa de localização da área de estudo. As cores em tons de azul, na 
Carta Náutica n° 50: Do Rio Parnaíba ao Recife, da Marinha do Brasil, delimita a 
Plataforma Continental do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

O setor setentrional é dominado por feições como paleocanais, dunas submersas 

(sand waves), recifes algálicos, arenitos de praia (beachrocks) submersos, corpos 

arenosos isolados em sua porção central e oeste (Vital et al., 2008). Enquanto que, 

bancos e feixes arenosos alongados (sand ribbons) e dunas submersas (sand waves) são 

observadas na porção mais a leste desse setor (Vianna et al., 1991). Os sedimentos 

predominantes são de origem terrígena na plataforma interna até 20 m e carbonáticos a 

partir daí até a quebra do talude continental (Vital et al., 2005; Vital et al., 2008). Os 

principais rios que deságuam na região e são fornecedores de sedimentos inorgânicos e 

matéria orgânica são os rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. Em decorrência do clima 

tropical quente e seco ou semiárido (Nimer, 1989), as descargas desses rios são 

intermitentes e aliadas aos barramentos à montante justificam a baixa contribuição no 

aporte sedimentar à plataforma continental do RN, o que amplifica o processo erosivo em 

alguns setores.  

Na plataforma continental setentrional os processos hidrodinâmicos ocorrem sob a 

influência dos ventos alísios de nordeste e sudeste, com velocidades médias de 6,7 cm/s e 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.      Capítulo 1 

 

 5

variando entre 2,6-13,4 cm/s, e pela Corrente Norte do Brasil (CNB) que se desloca de 

leste para noroeste (Silva, 1991), paralela à quebra da plataforma continental, e com 

velocidades da ordem de 30-40 cm/s (Knöppers et al. 1999). Quanto à direção dos 

vetores de correntes predominantes na plataforma continental, os vetores apontam para 

SW no estágio de maré enchente, em marés de vazante para sentidos N-NE, como 

também NW, frequentemente observadas durante os períodos de transição 

Sizígia→Quadratura e Quadratura→Sizígia, respectivamente. Em medições realizadas 

próximas ao talude continental as variações de velocidades apresentaram médias em 

torno de 1,84-40 cm/s. O clima de ondas gerado através do Modelo STWAVE indicou 

altura média de 2,2 metros, e um valor médio para o período de onda da ordem de 7,5s 

(Araújo et al. 2004). De acordo com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da 

Marinha do Brasil (Vellozo & Alves 2006), a região do litoral setentrional do RN, 

encontra-se em regime de mesomarés semidiurnas, com nível de maré médio da ordem 

de 1,3 m, nível médio de maré alta de sizígia de aproximadamente 2,8 m e a amplitude de 

maré de quadratura em torno de 1,3 m. No diagrama Temperatura-Salinidade, que 

permite a determinação das massas de água, na área de estudo para as profundidades de 

0-70 m se encontra Água Tropical Superficial, caracterizada por valores de sigma-t (σt) 

inferiores a 24,500 kg/m3, sotoposta por Água Central do Atlântico Sul caracterizada por 

valores de σt entre 24,500-27,125 kg/m3 em profundidades entre 70-150 m (Stramma & 

Schott, 1999; Barnier et al., 2001). Água de Máxima Salinidade e temperaturas variando 

entre 18-26ºC e salinidade próxima ou superior a 37,0 ups também foram observadas 

nesse mesmo intervalo (Schott et al., 1998). 

A plataforma continental oriental possui um relevo plano em sua maior parte, no 

entanto, inflexões das isóbatas de 20 e 40 metros na altura de Maxaranguape a norte de 

Natal, são indicativas de um paleocanal segundo França (1979). Os sedimentos que 

recobrem essa porção da plataforma do RN são de origem terrígena até 20 m e 

carbonáticos a partir de então até a quebra do talude continental (França et al., 1976; 

Kowsmann e Costa, 1979; Vital et al., 2005; Vital et al., 2008). O principal rio desse 

litoral é o rio Potengi que corta a cidade de Natal, capital do RN. O clima predominante 

na região é o tropical quente, úmido e subúmido (Nimer, 1989). Os ventos possuem uma 

direção de sudeste, variando sazonalmente entre ESE e SSE, com velocidades de 3,8 e 9 
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m/s, gerando deriva litorânea persistente que durante quase todo o ano transporta 

sedimentos no sentido de S para N. Esta porção da plataforma continental do RN é 

dominada por ondas de energia mista e correntes costeiras longitudinais. As ondas 

apresentam de 0,2 a 1,5 m de altura na zona de arrebentação e correntes costeiras em 

torno de 0,1 a 0,8 m/s quase sempre no sentido de S para N (Diniz e Dominguez, 1999; 

Chaves, 2000; Souza, 2004). As ondas possuem alturas significativas com valores médios 

de 1,21 m e direções preferenciais de E-ESE com período médio de 6,2 s (Hidroconsult, 

1979; Tavares Junior, 1979). Estas últimas associadas aos ventos de ESE, geram 

correntes costeiras em torno de 0,1 a 0,8 m/s de S para N (Diniz e Dominguez, 1999; 

Chaves, 2000; Souza, 2004). 

Na região da Praia de Ponta Negra em Natal/RN predomina clima predominante 

tropical quente, úmido e subúmido (Nimer, 1989) que segundo Mendonça & Danni-

Oliveira (2007) é fortemente influenciado pelas massas de ar úmidas provenientes do 

Oceano Atlântico, com 3 a 5 meses secos no verão e meses chuvosos de inverno. Os 

ventos predominantes possuem direção de SE, variando sazonalmente entre ESE e SSE, 

com velocidades de 5,0 e 9,0 m/s. O regime de maré dominante é o semidiurno com 

variação média nas marés de sizígia entre 2,4-0,2 m e amplitudes médias em torno de 2,2 

m (Carta Náutica DHN/Marinha do Brasil, n°810 - Proximidades do Porto de Natal). Os 

dados de ondas e correntes registradas na área abrigada próxima ao Morro do Careca 

mostraram valores médios de velocidade de corrente de 0,05 m/s, com máximos de 0,10 

m/s ocorrendo entre os quadrantes NW e NE nas marés de vazante e EW na enchente. A 

altura significativa média das ondas observadas na mesma área foram de 0,78 m, 

oscilando entre 0,54-0,97 m, com suas direções variando desde SE até NE e período de 

pico médio com cerca de 4,24 s (Amaro et al., 2012). Ao largo foram observada alturas 

significativas com valores médios de 1,21 m e direções preferenciais de E-ESE com 

período médio de 6,2 s (Hidroconsult, 1979; Tavares Junior, 1979). Sendo que, através 

do Sistema de Modelagem Costeira, SMC-Brasil (IH-Cantabria, 2012.), esses valores 

médios de alturas significativas de ondas ficaram em torno de 0,78-1,25 metros, 

preferencialmente de ENE. Amostras de sedimentos retiradas em 3 perfis de praia em 6 

datas distintas a partir de junho de 2012, mostraram valores do diâmetro mediano de 

cerca de 0,17; 0,27 e 0,30 mm desde a enseada em direção a norte, respectivamente.  
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RESUMO 

 
A disponibilidade quase-contínua de imagens do sensor AQUA-MODIS permitiu a estimativa de 
Clorofila-a (clo-a), Temperatura de Superfície do Mar (TSM) e da Produtividade Primária (PP) para os 
anos 2009 e 2010 na região offshore Bacia Potiguar. O efeito dos fenômenos climáticos La Niña e El 
Niño em 2009 e 2010, respectivamente, foi confirmado na estação chuvosa de 2009 quando a precipitação 
acumulada foi acima da normal regional, influenciando o aumento de clo-a que alcançam valores médios 
de 5,6 mg/m³, com destaque para as áreas adjacentes às fozes dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. A 
média da TSM para a região da plataforma foi de 28°C em ambos os anos. As séries temporais de 
imagens do AQUA-MODIS indicaram aquecimento relativo das águas de 2009 para 2010, com máxima 
de 32,4°C no mês de Março/2010 para a região da plataforma continental. A PP média ficou em torno de 
0,81 g C/m²/dia, sendo que os maiores valores observados estiveram sempre associados aos estuários dos 
rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu como também à plataforma continental interna, sobretudo entre as 
isóbatas de 5 e 10 m, e alinhados à regiões com arenitos de praia submersos. A análise multitemporal das 
águas da plataforma continental também confirmaram concentrações elevadas de clo-a, PP e valores de 
TSM durante a estação chuvosa devido à contribuição de águas continentais com nutrientes provenientes 
de zonas estuarinas. Os resultados destacam a importância de ações de monitoramento ambiental na Bacia 
Potiguar, como as que têm sido executadas pela PETROBRAS. 
  
Palavras Chaves: AQUA-MODIS, clorofila-a, Produtividade Primaria (PP), Temperatura da Superfície 
do Mar (TSM), Bacia Potiguar. 
  

ABSTRACT 
 
The near-continuous availability of images from sensor AQUA-MODIS allowed estimation of 
Chlorophyll-a (clo-a), Sea Surface Temperature (SST) and Primary Productivity (PP) for the years 2009 
and 2010 in the Potiguar basin offshore region. The effect of weather phenomena El Niño and La Niña in 
2009 and 2010, respectively, was confirmed in the rainy season of 2009 when the accumulated rainfall 
was above normal regional influencing the increase of clo-a reaching average values of 5.6 mg / m³, 
especially in areas adjacent to the river mouths of Apodi-Mossoró and Piranhas-Açu. The average SST 
for the shelf region was 28°C in both years. The time series of AQUA-MODIS images indicated relative 
warming of waters from 2009 to 2010, with a maximum of 32.4°C in March 2010 in the continental shelf. 
The mean PP was around 0.81 g C/m²/day, with the highest values always associated with river estuaries 
Apodi-Mossoró and Piranhas-Açu as well as the inner continental shelf, especially between isobaths of 5 
to 10 m, and aligned to submerged beachrocks areas. Multitemporal analysis of continental shelf waters 
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also confirmed high concentrations of clo-a, PP and SST values during the rainy season due to the 
contribution of continental waters with nutrients from estuarine areas. The results highlights the 
importance of environmental monitoring actions in Potiguar basin, as the ones carried out by 
PETROBRAS. 
  
Keywords: AQUA-MODIS, chlorophyll-a, Primary Productivity (PP), sea surface temperature (SST), 
Potiguar Basin. 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades da indústria petrolífera, desde o processo de extração, transporte, 

refino, até alcançar o consumidor é historicamente uma atividade que envolve riscos de 

contaminação ao meio ambiente decorrentes, sobretudo, de derramamentos acidentais de 

óleo e seus derivados. Os vazamentos acidentais de óleo em zonas costeiras, como o 

ocorrido na Baía da Guanabara em 2000, com cerca de 1,3 milhões de litros de óleo 

combustível vazados, e em 2010 no Golfo do México, com uma quantia equivalente a 

206 milhões de barris vazados, são sem dúvidas os acidentes que mais causam 

preocupações, pois podem trazer graves consequências ambientais e socioeconômicas. 

Em ambiente marinho, os efeitos podem ser gravíssimos, pois o óleo cru destrói o 

plâncton que é a base da teia alimentar aquática e responsável pela alimentação e sustento 

de todas as comunidades oceânicas e também pela produção da maioria do oxigênio da 

atmosfera.  

Portanto, o reconhecimento do ambiente aquático torna-se importante quando se 

distingue entre as mudanças relacionadas à ação antropogênica, daquelas mudanças 

causadas pelas variações climáticas sazonais (NEZLIN, 2000). Por este motivo, o 

sensoriamento remoto (SR) proporciona uma maneira sinóptica e multitemporal de 

obterem-se informações sobre as interações dos diversos agentes envolvidos nesse 

processo. A precisão das informações de SR, devido às variações de resolução espacial 

do sistema de sensor empregado, pode ser considerada em primeiro momento baixa. 

Contudo, através de modelos empíricos e estatísticos de validação, condicionados às 

medidas in situ, pode-se elevar significativamente o nível de precisão dessas 

informações. 

Uma das informações mais importantes, do ponto de vista biológico, é sobre a cor 

do oceano, caracterizada pela concentração de pigmentos vegetais (primeiramente a 
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clorofila-a) na Camada Superficial do Mar (CSM). Os dados de clorofila-a juntamente 

com outros dados ambientais como a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) e a 

irradiância solar incidente podem se utilizados para estimar a Produtividade Primária 

marinha (PP) em qualquer região do oceano (LONGHURST et al. 1995, ANTOINE et al. 

1996, BEHRENFELD & FALKOWSKI 1997).  

No acompanhamento das fases de coletas das campanhas oceanográficas da 

PETROBRAS para os anos de 2009 e 2010 referentes aos projetos de “Monitoramento 

Ambiental Regional da Bacia Potiguar e dos Emissários Submarinos de Guamaré/RN e 

da Caracterização do Talude da Bacia Potiguar” foram utilizadas imagens orbitais do 

sensor remoto MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) do satélite 

AQUA para corroborar estimativas orbitais da TSM e da cor na CSM, como clorofila-a e 

PP, numa cobertura espacial acompanhando as estações de amostragens in situ para a 

plataforma e talude continental na região offshore da Bacia Potiguar no RN, como mostra 

a Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Mapa da área de interesse com a localização das estações de amostragem no Projeto de 
Monitoramento Ambiental Regional e do Talude Continental para o ano de 2009, integrada ao trecho 
correspondente da Carta Náutica “do Rio Parnaíba ao Recife”, porção setentrional do Estado do Rio 
Grande do Norte. Fonte: Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), Marinha do Brasil. 

 

O satélite AQUA (lançado em 04/Maio/2002) é parte do programa integrado da 

National Aeronautics and Space Administration-Earth Observing System (NASA-EOS) 

consistindo em satélites projetados para inventários de terra, água e atmosfera. O AQUA-



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.       Capítulo 2 

11 
 

MODIS atua em órbita polar heliossincrônica descendente a 705 km e possui 36 bandas 

espectrais (comprimentos de onda que variam de 0,4 a 14,4 µm) com 12-bit de resolução 

radiométrica e resolução espacial entre 250-1.000m. 

 

2.1.1. PLATAFORMA CONTINENTAL NA REGIÃO OFFSHORE DA BACIA  

POTIGUAR NO RN 

 

A Plataforma Continental Brasileira adjacente à Bacia Potiguar, margem 

setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, possui uma largura em torno de 40-45 

km com profundidades menores que 60 m e um gradiente médio em torno de 1:1.000. 

Esta é caracterizada como uma plataforma mista composta predominantemente por 

sedimentos siliciclásticos, biosiliciclásticos e carbonáticos (VITAL et al., 2008). A 

plataforma interna, limitada pela isóbata de 20 m, é marcada pela presença de recifes 

algálicos e arenitos de praia (beachrocks) submersos.  

Os processos hidrodinâmicos e sedimentares atuantes nesse ambiente são 

resultantes da ação de forçantes como os ventos alísios constantes que sopram de 

nordeste e sudeste, variando entre 2,6-13,4 cm/s ao longo do ano, com velocidades 

médias de 6,7 cm/s, que por sua vez motivam correntes de deriva litorânea de sentido L 

para O, controlando o transporte sedimentar (COSTA NETO, 2001; SILVEIRA, 2002; 

TABOSA et al., 2001); as marés, que influenciam na formação de esporões arenosos 

(spits) e ilhas barreiras (SILVA et al., 2003); ondas de energia moderada a alta 

(ARAÚJO et al., 2004) e pela Corrente Norte do Brasil (CNB) que se desloca no sentido 

de L para NO (SILVA, 1991), paralela à quebra da plataforma continental, com 

velocidades da ordem de 30-40 cm/s, sobreposta por componentes de ondas e marés 

(KNOPPERS et al. 1999). 

Durante as campanhas de Monitoramento Ambiental Regional da Bacia Potiguar 

realizadas em 2009 (conhecida como Campanha - C1) foi possível identificar valores 

homogêneos de temperatura (oC) de aproximadamente 27 < σt < 28, observados em toda 

a área compreendida pelas estações de coleta in situ do Monitoramento Regional efetuada 
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entre as profundidades de 0-70 m (Figura 2.2-A). Águas com salinidade variando entre 

37,2-37,7 também puderam ser observadas nesse mesmo intervalo (Figura 2.2-B). 

 
Figura 2.2: Perfis de (A) Temperatura e (B) Salinidade obtidos durante a Campanha Oceanográfica de 
Monitoramento Regional no ano de 2009.  

 

Dados de Acoustic Doppler Currente Profiler (ADCP) modelo AWAC-NORTEK 

coletados em três estações a cerca de 10 km da área da Ilha da Ponta do Tubarão (Figura 

2.3-A) no município de Macau durante os meses de novembro de 2010 a fevereiro de 

2011, apresentaram velocidades de corrente entre 0,06-0,31 m/s (Figura 2.3-B). Quanto 

às direções dos vetores de correntes predominantes na região verificou-se que para os 

estágios de marés enchentes os vetores apontaram para SO, enquanto que em marés de 

vazante para os sentidos N-NE, como também NO, freqüentemente observadas durante 

os períod Figura 2.3-B). No entanto, a estação do Quadro de Bóias apresentou vetores de 

correntes dominantes voltadas para O-NO, enquanto a estação de São Bento do Norte 

apontou vetores de correntes preferencialmente na direção O-SO (Figura 2.4). O clima de 

ondas medido indicou uma altura média de 1,08m, com mínima de 0,63m e máxima de 

1,95m. O valor médio do período de onda foi da ordem de 4,6s, com um mínimo de 3,4s 

e máximo de 17,3s. É possível observar na Figura 2.3-C, em tons de azul escuro, que 

ondas com freqüência mais baixas, aparecem vindas essencialmente de NNE, com 

períodos mais longos (6-14s) e possivelmente associadas aos ventos alísios de NNE, 

enquanto que as frequências mais altas aparecem provenientes de todas as direções. 

A B 
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Figura 2.3: (A) Mapa dos pontos de coleta 
7-ETM+ processada para destacar as formas do substrato marinho
velocidades de correntes; e (C) a 

Figura 2.4: Mapa de localização 
Bóias e São Bento do Norte, com os sensores S4A integrado a imagem Landsat 7
destacar as formas do substrato m
foram coletados por Vital et al.
continental aproximadamente entre as isóbatas de 

Quadro de Bóias

A 

B 

13.       

s pontos de coleta de parâmetros oceanográficos, sobrepostos 
ETM+ processada para destacar as formas do substrato marinho; (B) o diagrama círcular dos vetores 

; e (C) a frequências/direções de ondas. 
 

 das coletas de parâmetros oceanográficos para as estações do 
Bóias e São Bento do Norte, com os sensores S4A integrado a imagem Landsat 7
destacar as formas do substrato marinho. Os diagramas de círculo dos vetores velocidade

et al. (2008). As linhas em negrito demarcam os limites d
continental aproximadamente entre as isóbatas de 0-60 m. 

  

Quadro de Bóias São Bento do Norte 

C 
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sobrepostos a imagem Landsat 
diagrama círcular dos vetores 

 
para as estações do Quadro de 

Bóias e São Bento do Norte, com os sensores S4A integrado a imagem Landsat 7-ETM+ processada para 
de círculo dos vetores velocidades de correntes 

demarcam os limites da plataforma 
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Dados de pressão devido 

d’água ou de maré, onde esta indicou uma variaç

maré de quadratura em torno de 1,5

 

Figura 2.5: Altura da coluna d’água
Profiler) modelo AWAC da NORTEK

 

2.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

 

As imagens empregadas foram aquelas do senso

nas faixas espectrais do visível os campos de CSM 

TSM, com resolução espacial de 1.000m, 

Janeiro/2009 a Dezembro/

subseqüentes aos período

caracterização ambiental da Bacia Potiguar 

PETROBRAS. 

 

2.2.1.  SENSORIAMENTO REMOTO

 

As imagens da CSM 

dos cruzeiros das campanhas oceanográficas de caracterização ambiental da Bacia 

Potiguar nos anos de 2009 

fornecer informações sobre os campos superficiais de concentr

13.       

evido à coluna d’água foram convertidos em 

de maré, onde esta indicou uma variação entre 2,74m na sizígia e amplitude de 

é de quadratura em torno de 1,5m (Figura 2.5). 

coluna d’água derivada do sensor de pressão do ADCP (Acoustic Doppler Currente 
) modelo AWAC da NORTEK para os meses de Novembro/2010 – Fevereiro/

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

As imagens empregadas foram aquelas do sensor AQUA-MODIS 

visível os campos de CSM e nas faixas de infravermelho termal a 

TSM, com resolução espacial de 1.000m, adquiridas diariamente entre os

/2010, abrangendo as etapas anteriores

períodos das campanhas oceanográficas de 

caracterização ambiental da Bacia Potiguar nos anos de 2009 e 2010

SENSORIAMENTO REMOTO 

As imagens da CSM do sensor MODIS foram adquiridas nos mesmos períodos 

dos cruzeiros das campanhas oceanográficas de caracterização ambiental da Bacia 

 e 2010. Tais imagens digitais foram processadas de modo a 

fornecer informações sobre os campos superficiais de concentração de clorofila

 Capítulo 2 
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’água foram convertidos em altura da coluna 

m na sizígia e amplitude de 

 
Acoustic Doppler Currente 

Fevereiro/2011. 

MODIS – que assinalam 

e nas faixas de infravermelho termal a 

diariamente entre os meses de 

riores, concomitantes e 

das campanhas oceanográficas de monitoramento e 

e 2010, executados pela 

adquiridas nos mesmos períodos 

dos cruzeiros das campanhas oceanográficas de caracterização ambiental da Bacia 

processadas de modo a 

ação de clorofila-a, com a 
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utilização do algoritmo globais da NASA, como o algoritmo empírico Ocean Chlorophyll 

3-bands - OC3M (O’REILLEY et al., 2000 – Equação 2.1)  

)1.403R-0.659R³-1.457R²2.735R-0.283( 3M
4

3M3M3M0.10 +=aC   (2.1) 

Onde, )( max103 RLogR M =  e Rmax é a razão máxima entre RRS(443)/RRS(550) e 

RRS(490)/RRS(550). 

O cálculo de TSM foi obtido por meio do algoritmo padrão MODIS 11µm Non 

Linear Sea Surface Temperature, com os coeficientes derivados pela Universidade de 

Miami e tendo como estimativa inicial o produto de Interpolação Ótima de Reynolds 

(Optimally Interpolated Sea Surface Temperature - OISST, REYNOLDS & SMITH, 

1994), expressa pela Equação 2.2): 

)1)(()( 3231
1
4323133121 −−+−++= θSecTTCTTTCTCCTSM bdia  (2.2) 

O modelo de produtividade primária desenvolvido por Behrenfeld e Falkowski 

(1997), do tipo Vertically Generalized Production Model (VGPM), foi utilizado para 

estimar a produtividade primária diária integrada na zona eufótica (doravante apenas PP). 

Utilizou-se uma versão simplificada do modelo VGPM, sem considerar a fotoinibição: 

xDxCZ
E

E
PPP satEU

B
optEU












=

+ 1,40

066125,0      (2.3) 

Onde, B
optP  é a taxa fotossintética máxima específica da clorofila, 0E  é a irradiância 

fotossinteticamente ativa (PAR) superficial total (Einstein m
2 
d

-1
); D é o fotoperíodo (h); 

C
sat 

é a concentração de clorofila a obtida pelo MODIS (mgClo m
-3

); Z
EU 

é a 

profundidade da zona eufótica calculada a partir da Lei de Extinção Exponencial de 

Lambert-Beer (Equação 2.4). 

k
Zeuf

01,0ln−=          (2.4) 

Onde ln é o quociente logaritmo neperiano de 0,01 ou 4,6 e k é o coeficiente de extinção 

(m-¹). Zeuf é calculada a partir de CSat seguindo a proposta de Morel e Berton (1989). 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.       Capítulo 2 

16 
 

Para a estimativa de B
optP , o modelo dependente da temperatura sugerido por 

Behrenfeld e Falkowski (1997) foi implementado:  

hgTfTeTdTcTbTaTP B
opt +++−+−+= 234567

  (2.5) 

Onde a = -3,27 x 10
-8

, b = 3,14132 x 10
-6

, c = -1,348 x 10
-4

, d = 2,462 x 10
-3

, e = -0,0205, 

f = 0,0617, g = 0,2749, h = 1,2956. 

2.2.2. MEDIDAS IN SITU E VALIDAÇÃO DAS IMAGENS AQUA-MODIS 

 

A calibração das imagens foi feita pelo método dos mínimos quadrados (Equação 

2.5, Equação 2.6, Equação 2.7, Equação 2.8), a partir da análise por regressão linear entre 

os dados de clorofila-a obtidos in situ e os observados pelo satélite, para a mesma 

localização geográfica e relação de data de imageamento/coleta (± 1 dia), de acordo com 

a disponibilidade de imagens e, sobretudo, devido à ausência de nuvens (Tabela 2.1). 

ε++= bxay ,        (2.6) 

Onde, 
)²(²*

)(*)()*(*

∑∑
∑∑∑

−
−

=
XXn

YXYXn
b  e     (2.7) 

n

XbY
a

)(* ∑∑ −
= ,       (2.8) 

Tabela 2. 1: Dados de clorofila-a obtidos in situ (Clo-a in situ) e os observados pelo satélite (Clo-a Sat), 
para cada estação oceanográfica das campanhas de monitoramento nos anos de 2009 e 2010. Unidade: 
mg/m³. 

Campanha Estação Data Clo-a Sat Clo-a in situ 

C
1-

R
eg

io
na

l 

MR24 25/10/2009 0,813 0,575 

MR26-CO 23/10/2009 0,673 0,634 

MR31-CL 27/10/2009 0,469 0,361 

MR32 26/10/2009 0,354 0,250 

MR33 25/10/2009 0,373 0,148 

MR36-CO 23/10/2009 0,265 0,181 

MR41-CL 27/10/2009 0,165 0,105 

MR42 25/10/2009 0,212 0,102 

MR43 25/10/2009 0,164 0,096 

MR44 23/10/2009 0,151 0,097 
MR45-CO 23/10/2009 0,158 0,097 

C
1-

T
al

ud
e MT73R 22/11/2009 0,113 0,120 

MT74R 22/11/2009 0,122 0,150 
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C
2-

R
eg

io
na

l 
C

2-
T

al
ud

e 

 

A Figura 2.6 mostra que dados de clorofila

com os observados pelo satélite. Da mesma forma, o 

cerca de 74% da variação das amostras 

Erro) em torno de 0,071. 

 

Figura 2.6: Regressão linear entre os valores de concentração de clorofila
situ) e pelo AQUA-MODIS (Clo
ambiental da Bacia Potiguar no ano de

 

A análise ANOVA (

clorofila-a in situ e as inicialmente 

13.       

MT83R 24/11/2009 0,110 0,100

MR24 18/5/2010 0,641 0,550

MR31-CL 16/5/2010 0,488 0,229

MR32 17/5/2010 0,284 0,240

MR33 18/5/2010 0,307 0,230

MR34 18/5/2010 0,445 0,250

MR35R2 3/5/2010 0,416 0,163

MR36-CO 2/5/2010 0,404 0,174

MR41-CL 16/5/2010 0,198 0,264

MR42 17/5/2010 0,154 0,210

MR43 17/5/2010 0,167 0,202

MR44 3/5/2010 0,155 0,156

MR45-CO 2/5/2010 0,332 0,156

MT 53 17/05/2011 0,180 0,118

MT 63 17/05/2011 0,190 0,129

MT 71 17/05/2011 0,230 0,194

MT 72 17/05/2011 0,210 0,148

MT 81 17/05/2011 0,270 0,214

mostra que dados de clorofila-a in situ possuem uma alta correlação 

com os observados pelo satélite. Da mesma forma, o coeficiente de determinação explica 

% da variação das amostras in situ, obtendo um erro médio quadrát

: Regressão linear entre os valores de concentração de clorofila-a adquiridos 
(Clo-a sat) para o período da campanha oceanográficas de caracterização 

no ano de 2009. 

A análise ANOVA (ZAR, 1996), realizada entre as amostras 

inicialmente derivadas por satélite mostrou que
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0,100 

0,550 
0,229 
0,240 
0,230 
0,250 
0,163 
0,174 
0,264 
0,210 
0,202 
0,156 

0,156 

0,118 
0,129 
0,194 
0,148 

0,214 

possuem uma alta correlação 

coeficiente de determinação explica 

erro médio quadrático (RMS-

 
a adquiridos in situ (Clo-a in 

oceanográficas de caracterização 

, 1996), realizada entre as amostras de concentração de 

ivadas por satélite mostrou que é aceitável a 
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hipótese de igualdade entre os valores das médias desse

teste “t” Student controlado pelo Teste

intuito de verificar possíveis diferenças entre as médias das variáveis paramétricas,

ressaltou que os valores de variância entre os dados 

nível de significância em torno de 0,

distribuição próxima do normal e uma igualdade entre esses dados (

nível de significância de 0,05.

Figura 2.7: Histograma de freqüência
os adquiridos por satélite (Clo-a 
 

2.2.3. FLUXO DE PROCESSAMENTO

 

As imagens MODIS no Nível 0, sem qualquer tipo de processamento, utilizadas 

neste trabalho foram adquiridas em formato *.HDF do grupo 

Group (OBPG), do Goddard Space Flight Center

website da Oceancolor Homepage (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov ).

O processamento digital das imagens fo

Analysis System (SeaDAS

Linux. Os dados brutos for

referentes à superfície marinha (cor do oceano e te

julgadas de interesse foram re

13.       

ntre os valores das médias desses dados. N

Student controlado pelo Teste de Levene para igualdade de variâncias

intuito de verificar possíveis diferenças entre as médias das variáveis paramétricas,

que os valores de variância entre os dados in situ e os de satélite 

nível de significância em torno de 0,34. Admitiu-se assim, a existência de uma 

normal e uma igualdade entre esses dados (

nível de significância de 0,05. 

üências dos valores de concentração de clorofila-a 
 Sat). 

FLUXO DE PROCESSAMENTO DAS IMAGENS AQUA-MODIS

As imagens MODIS no Nível 0, sem qualquer tipo de processamento, utilizadas 

abalho foram adquiridas em formato *.HDF do grupo Ocean Biology Processing 

Goddard Space Flight Center da NASA (GSFC), 

website da Oceancolor Homepage (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov ). 

O processamento digital das imagens foi realizado em ambiente 

SeaDAS, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov ) em 

Linux. Os dados brutos foram calibrados para gerar valores de radiâncias normalizadas 

referentes à superfície marinha (cor do oceano e temperaturas de brilho). As imagens 

julgadas de interesse foram redimensionadas para a área de estudo. Cada imagem passou 
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Na mesma direção, o 

para igualdade de variâncias, com o 

intuito de verificar possíveis diferenças entre as médias das variáveis paramétricas, 

de satélite obtiveram um 

assim, a existência de uma 

Figura 2.7), para um 

 
a in situ (Clo-a in situ) e 

MODIS 

As imagens MODIS no Nível 0, sem qualquer tipo de processamento, utilizadas 

Ocean Biology Processing 

(GSFC), disponíveis no 

 

i realizado em ambiente SeaWIFS Data 

, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov ) em sistema operacional 

para gerar valores de radiâncias normalizadas 

mperaturas de brilho). As imagens 

a área de estudo. Cada imagem passou 
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por algoritmos de correção atmosférica disponíveis no SeaDAS (

1994) antes do cálculo da CSM que foi baseado no algoritmo 

Chlorophyll 3-bands - OC3M (O

algoritmos para o cálculo das concentrações de clorofila

regional/local da plataforma continental setentrional do R

processamentos das imagens MODIS

produtos finais, as imagens de TSM,

Figura 2.8, concretizado para a plataforma e talude 

Ferreira (2009). 

Figura 2.8: Fluxograma de processamentos aplicados 
EOS) desde o ambiente SeaDAS até a c
e clorofila-a. Adaptado da proposta de F

13.       

por algoritmos de correção atmosférica disponíveis no SeaDAS (GORDON & WANG

1994) antes do cálculo da CSM que foi baseado no algoritmo 

OC3M (O’REILLEY et al., 2000). Em seguida, foram empregados 

algoritmos para o cálculo das concentrações de clorofila-a, TSM 

regional/local da plataforma continental setentrional do RN. A seqüência de 

ssamentos das imagens MODIS, desde a obtenção no website

magens de TSM, clorofila-a e PP, foi apresentada no fluxograma da

para a plataforma e talude continental da Bacia Potiguar por 

 
: Fluxograma de processamentos aplicados às imagens MODIS do satélite AQUA (NASA

desde o ambiente SeaDAS até a calibração para o nível regional e elaboração das imagens de TSM 
. Adaptado da proposta de Ferreira (2009). 
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GORDON & WANG, 

1994) antes do cálculo da CSM que foi baseado no algoritmo empírico Ocean 

., 2000). Em seguida, foram empregados 

, TSM e PP no nível 

. A seqüência de 

website da NASA até os 

da no fluxograma da 

da Bacia Potiguar por 

do satélite AQUA (NASA-
e elaboração das imagens de TSM 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 

2.3.1. IMAGENS AQUA-MODIS DOS ANOS DE

Os valores mensais de clorofila

identificados na Figura 2.9

concentração média está compreendida próxima de 0,8 mg/m³ ao longo desses dois anos. 

As concentrações máximas 

concentrações mínimas de aproximadamente 0,07 mg/m³ 

Figura 2.9: Valores mensais míni
para toda a área da plataforma continental (isóbatas 

A Figura 2.10 mostra

plataforma continental e indica

isóbatas mais rasas, decaindo

A 

13.       

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

MODIS DOS ANOS DE 2009 E 2010 

de clorofila-a ao longo dos anos de 2009 e 2010 p

Figura 2.9, onde para toda a área da plataforma continental, a 

á compreendida próxima de 0,8 mg/m³ ao longo desses dois anos. 

máximas foram em torno de 5,6 mg/m³ no mês de 

de aproximadamente 0,07 mg/m³ para o mês de 

mínimos, máximos e médios de clorofila-a para os anos de 2009 e 
toda a área da plataforma continental (isóbatas entre 0-60 m). 

mostra as frequências das observações de clorofila

plataforma continental e indica que os maiores valores de clorofila

decaindo à medida que se afasta da costa. 

B 
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ao longo dos anos de 2009 e 2010 podem ser 

ara toda a área da plataforma continental, a 

á compreendida próxima de 0,8 mg/m³ ao longo desses dois anos. 

foram em torno de 5,6 mg/m³ no mês de Maio/2009 e as 

mês de Janeiro/2010.  

 
para os anos de 2009 e 2010, 

das observações de clorofila-a também para a 

iores valores de clorofila estão próximos das 
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Figura 2.10: Histograma de frequências
2010 adquiridos pelo sensor AQUA

A imagem AQUA-MODIS com a média de clorofila

sugere uma estreita relação entre a descarga dos rios 

os maiores valores de clorofila na região (setas verdes na 

2010, a imagem mostra que os valores de clorofila 

em tons esverdeados na Figura 2.11

aproximadamente a isóbata de 10 metros

Figura 2.11: Imagem do sensor 
2009 e (B) 2010. As linhas mais espessas em preto demarcam os limites 
continental aproximadamente entre a isóbatas de 0
aproximadamente entre a isóbatas de 60
 

A Figura 2.12 indica que 

foi de aproximadamente 28,4°C durante os a

no mês de Março/2010 e mínima 

Figura 2.12: Valores mensais mínimos, máximos e méd
toda a área da plataforma continental (isóbat

A 

13.       

frequências dos valores médios de clorofila-a nos ano
pelo sensor AQUA-MODIS para a região da plataforma continental

MODIS com a média de clorofila-a para todo o ano de 2009

sugere uma estreita relação entre a descarga dos rios Apodi-Mossoró e 

os maiores valores de clorofila na região (setas verdes na Figura 2.11

a que os valores de clorofila variando entre 1,2

Figura 2.11-B) aparecem ao longo de toda a zona costeira até 

aproximadamente a isóbata de 10 metros de profundidade.  

: Imagem do sensor AQUA-MODIS da média diária de clorofila-a para todo o ano de 
As linhas mais espessas em preto demarcam os limites entre a plataforma e o 

aproximadamente entre a isóbatas de 0-60m, como também com o oceano aberto
aproximadamente entre a isóbatas de 60-2000 m. As setas indicam feições descritas no corpo do texto.

indica que a TSM média para toda a área da plataforma continental 

foi de aproximadamente 28,4°C durante os anos de 2009 e 2010, com máxima de 32,4°C 

2010 e mínima de 26,2°C no mês de agosto do mesmo ano. 

mínimos, máximos e médios de TSM para os anos de 2009 e 
toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0-60 m). 

B 
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anos de (A) 2009 e (B) 
continental. 

para todo o ano de 2009 

Mossoró e Piranhas-Açu com 

gura 2.11-A). Para o ano de 

variando entre 1,2-1,9 mg/m³ (cores 

B) aparecem ao longo de toda a zona costeira até 

 
a para todo o ano de (A) 

entre a plataforma e o talude 
omo também com o oceano aberto 

As setas indicam feições descritas no corpo do texto.  

para toda a área da plataforma continental 

nos de 2009 e 2010, com máxima de 32,4°C 

26,2°C no mês de agosto do mesmo ano.  

 
ios de TSM para os anos de 2009 e 2010, para 
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A Figura 2.13-A e

observações de temperatura estiveram em torno de 28°C 

plataforma continental nos anos de 

Figura 2.13: Histograma de frequê
MODIS para a região da plataforma
 

As imagens da Figura 2.14

0,2°C entre as imagens dos anos de 

As mesmas imagens mostraram que 

em tons azulados na Figura 2.14

enquanto que águas quentes (cores em t

ano de 2010. Valores de TSM 

Figura 2.14-B, provavelmente influenciadas

estuários dos rios Apodi-Mossoró, 

respectivamente, na Figura 2.14

Figura 2.14: Imagem do sensor MODIS da
As linhas mais espessas em preto demarcam os limites entre a plataforma e

A 

A 

13.       

e Figura 2.13-B mostram que as maiores 

observações de temperatura estiveram em torno de 28°C em média para 

nos anos de 2009 e 2010.  

frequências dos valores médios de TSM adquiridos p
para a região da plataforma continental nos anos de (A) 2009 e (B) 2010.

Figura 2.14-A e Figura 2.14-B mostraram uma diferença média de 

entre as imagens dos anos de 2009 e 2010, para a região da plataforma continental. 

As mesmas imagens mostraram que as águas mais frias (marcadas na imagem por 

Figura 2.14-A) estiveram presentes principalmente no

quentes (cores em tons amarelados na Figura 2.14

alores de TSM de 29°C aparecem em cores de tons avermelhados na 

rovavelmente influenciadas pela pluma de sedimentos 

Mossoró, Piranhas-Açu e de Galinhos (setas azul

Figura 2.14-B). 

Imagem do sensor MODIS das médias diárias de TSM para os anos 
As linhas mais espessas em preto demarcam os limites entre a plataforma e

B 

B 
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as maiores frequências de 

para toda a região da 

 

adquiridos pelo sensor AQUA-
2010. 

uma diferença média de 

, para a região da plataforma continental. 

marcadas na imagem por cores 

A) estiveram presentes principalmente no ano de 2009, 

Figura 2.14-A) dominaram o 

de 29°C aparecem em cores de tons avermelhados na 

pela pluma de sedimentos provenientes dos 

(setas azul, verde e rosa, 

 
 de (A) 2009 e (B) 2010. 

As linhas mais espessas em preto demarcam os limites entre a plataforma e o talude continental 
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aproximadamente entre a isóbatas de 0
a isóbatas de 60-2000 m. As setas indicam feições descritas no corpo do texto.
 

A Figura 2.15 mostra que, para toda a área da plataforma 

anos de 2009 e 2010, a PP média ficou em torno de 0,81 

máximos de 2,29 gC/m²/dia em 

de aproximadamente 0,12 mg/m³ no mês de 

Março/2010.  

Figura 2.15: Valores mensais mínimos, máximos e médios de PP para os anos de 2009
área da plataforma continental (isóbatas de 0

A Figura 2.16-A mostra que

indicaram um comportamento similar ao da clorofila

da linha de costa. Na Figura 2.16

observações tanto na área litorânea quanto na 

Figura 2.16: Histograma de freqüência dos valores médios de 
eufótica (PP) adquiridos pelo sensor AQUA
2009 (A) e 2010 (B).  
 

A 

13.       

aproximadamente entre a isóbatas de 0-60m, como também com o oceano aberto aproximadamente entre 
As setas indicam feições descritas no corpo do texto. 

mostra que, para toda a área da plataforma continental durante os 

anos de 2009 e 2010, a PP média ficou em torno de 0,81 gC/m²/dia

gC/m²/dia em Julho/2009 e 1,57 gC/m²/dia em Agosto

de aproximadamente 0,12 mg/m³ no mês de Janeiro/2009 e 0,172 mg/m³ no mê

mínimos, máximos e médios de PP para os anos de 2009
área da plataforma continental (isóbatas de 0-60 m). 

A mostra que as maiores freqüências de observações de PP 

comportamento similar ao da clorofila-a com decaimento

Figura 2.16-B o comportamento da PP sugere um maior número de 

na área litorânea quanto na região dos beachrocks. 

e freqüência dos valores médios de produtividade primária 
pelo sensor AQUA-MODIS para a região da plataforma

B 
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60m, como também com o oceano aberto aproximadamente entre 

continental durante os 

gC/m²/dia, com valores 

gosto/2010, e mínimos 

2009 e 0,172 mg/m³ no mês de 

 
mínimos, máximos e médios de PP para os anos de 2009-2010, para toda a 

as maiores freqüências de observações de PP 

com decaimento contínuo a partir 

B o comportamento da PP sugere um maior número de 

 

 
produtividade primária integrada na zona 

para a região da plataforma continental no ano de 
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A imagem AQUA-MODIS com a média diária de PP para todo o an

mostra uma maior concentração 

Mossoró e Piranhas-Açu com cerca de 1,62

A), provavelmente influenciada pelo aporte de nutrientes decorrentes desses r

ano de 2010, a imagem mostr

(cores em tons esverdeados na 

costeira até aproximadamente a isóbata de 10m

esses valores chegaram a cerca de 1,26

com total controle das águas costeiras pela geometria da plataforma continental (

vermelha na Figura 2.17-B)

Figura 2.17: Imagem do sensor 
zona eufótica (PP) para o ano de 
limites entre a plataforma e o talude continental aproximadamente entre a isóbatas de 0
também deste último com o oceano aberto aproximadamente entre a isóbatas de 60
indicam feições descritas no corpo do texto.
 

Na imagem AQUA

aproximadamente 0,7-0,8 gC/m²/dia, adjacentes ao Corpo

mapeado por Vital et al. (2008), na regi

como uma barreira para a troca de águas nessa área, 

situações de maré baixa (seta 

 

 

 

A 

13.       

MODIS com a média diária de PP para todo o an

concentração nas áreas adjacentes às desembocaduras dos

com cerca de 1,62-1,86 gC/m²/dia (setas verdes na 

, provavelmente influenciada pelo aporte de nutrientes decorrentes desses r

mostra que os valores de PP estiveram entre 

(cores em tons esverdeados na Figura 2.17-B) aparecendo ao longo de toda a zona 

imadamente a isóbata de 10m. Na região próxima a Caiçara do No

cerca de 1,26-1,42 gC/m²/dia (seta preta na 

com total controle das águas costeiras pela geometria da plataforma continental (

). 

AQUA-MODIS da média diária de produtividade primária 
para o ano de (A) 2009 e (B) 2010. As linhas mais espessas em preto demarcam os 

limites entre a plataforma e o talude continental aproximadamente entre a isóbatas de 0
deste último com o oceano aberto aproximadamente entre a isóbatas de 60

indicam feições descritas no corpo do texto. 

-MODIS de 2009 é possível encontrar valores de 

gC/m²/dia, adjacentes ao Corpo Arenoso Marinho Raso Isolado 

(2008), na região do Alto Estrutural de Touros, que funciona 

para a troca de águas nessa área, em função de estar

(seta vermelha na Figura 2.17-B). 
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MODIS com a média diária de PP para todo o ano de 2009 

às desembocaduras dos rios Apodi-

(setas verdes na Figura 2.17-

, provavelmente influenciada pelo aporte de nutrientes decorrentes desses rios. Para o 

entre 0,9-1,3 gC/m²/dia 

ao longo de toda a zona 

a região próxima a Caiçara do Norte 

seta preta na Figura 2.17-B) e 

com total controle das águas costeiras pela geometria da plataforma continental (seta 

 
produtividade primária integrada na 

As linhas mais espessas em preto demarcam os 
limites entre a plataforma e o talude continental aproximadamente entre a isóbatas de 0-60m, como 

deste último com o oceano aberto aproximadamente entre a isóbatas de 60-2000 m. As setas 

é possível encontrar valores de PP de 

Arenoso Marinho Raso Isolado 

e Touros, que funciona 

de estar exposto em 
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2.3.2.  IMAGENS AQUA-MODIS DAS MÉDIAS SAZONAIS E 

CAMPANHA REGIONAL 

 

Quando se compara 

2010 (Figura 2.18-B) nota

concentradas no mês de abril. 

ação do fenômeno climático global 

desse fenômeno promove a 

o fluxo de águas e sedimentos continentais para a plataforma continental (

Figura 2.1: Chuva mensal acumulada 
climatológica dos anos de 1961-1990
Estação Meteorológica de Macau

Figura 2.2: Evolução da anomalia de TSM desde
Pacífico, marcando a ocorrência dos fenômenos globais 
azul). A seta laranja marca o fenômeno no ano de 2010

 

Na imagem AQUA-

2.20 para a estação seca há

região da plataforma continental

valores médios em torno de 1,8 mg/m³ 

preta na Figura 2.20-A). A image

A 

13.       

MODIS DAS MÉDIAS SAZONAIS E PARA OS MESES DE 

CAMPANHA REGIONAL – OUTUBRO DE 2009 E MAIO DE 2010.

 as chuvas para o ano de 2009 (Figura 2.18

nota-se que o ano de 2010 esteve praticamente sem chuvas, 

o mês de abril. Uma das explicações para esse fato, ao menos parcial

fenômeno climático global El Niño (seta laranja na Figura 2.19

a escassez de chuvas na região Nordeste do Brasil

o fluxo de águas e sedimentos continentais para a plataforma continental (

acumulada para o ano de (A) 2009 e (B) 2010 vs.
1990 e estações do ano para a região de Macau-RN. A partir de dados da 

Estação Meteorológica de Macau-RN. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

: Evolução da anomalia de TSM desde o ano de 1992 para a região central do 
, marcando a ocorrência dos fenômenos globais El Niño (áreas em laranja

azul). A seta laranja marca o fenômeno no ano de 2010. Fonte: NOAA. 

-MODIS da Figura 2.20-A foi possível constatar que

há uma queda de cerca de 50% nos valores de clorofila

região da plataforma continental em relação ao período chuvoso desse mesmo ano

valores médios em torno de 1,8 mg/m³ na área próxima ao estuário do rio Mossoró (seta 

. A imagem da Figura 2.20-B para o ano de 2010 
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PARA OS MESES DE 

2010. 

Figura 2.18-A) com o ano de 

icamente sem chuvas, 

ao menos parcial, foi a 

Figura 2.19). A ocorrência 

ste do Brasil, diminuindo 

o fluxo de águas e sedimentos continentais para a plataforma continental (Figura 2.18-B). 

 
vs. as chuvas na normal 
RN. A partir de dados da 

RN. Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 
a região central do Oceano 

(áreas em laranja) e La Niña (áreas em 

ssível constatar que Figura 

nos valores de clorofila-a na 

em relação ao período chuvoso desse mesmo ano, com 

ário do rio Mossoró (seta 

para o ano de 2010 mostrou que a 
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pluma de clorofila-a (cores em tons de verde) segue um padrão s

seco de 2009, margeando a zona costeira até aproximadamente 

período chuvoso do ano de 

de 1,24-1,27 mg/m³, estão localizadas próximo 

Galinhos e na área próximo a Caiçara do Norte

na Figura 2.20-B). 

Figura 2.3: Imagens AQUA-MODIS com os v
ano de 2009; e (C) chuvoso e (D) 
continental (isóbatas de 0-60 m).
 

No que se refere à TSM observ

período chuvoso do ano de 2010

como as desembocaduras 

temperaturas variando em torno de 28°C no período seco 

vermelha, respectivamente, 

sido influenciadas pelos fluxos aquosos com 

para a plataforma continental n

aos canais de maré entre Macau e Diogo Lopes 

as maiores temperaturas em ambos os período

 

A 

13.       

(cores em tons de verde) segue um padrão semelhante ao período 

argeando a zona costeira até aproximadamente a

 2010, as áreas com maiores concentrações de clorofila, cerca 

estão localizadas próximo a foz do rio Apodi-Mossoró, 

Galinhos e na área próximo a Caiçara do Norte (setas amarela e laranja

MODIS com os valores médios entre os períodos (A) 
(D) seco do ano de 2010, para a clorofila-a em toda a área da plataforma 

60 m). 

No que se refere à TSM observou-se que entre o período seco 

do ano de 2010 houve um aumento da TSM em cerca de 1,9°C.

 dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu

temperaturas variando em torno de 28°C no período seco em 2009 

 na Figura 2.21-A). Provavelmente, tais temperaturas tenham 

fluxos aquosos com sedimentos continentais

para a plataforma continental nesse ano. Contudo, para o ano de 2010

aos canais de maré entre Macau e Diogo Lopes (seta azul na Figura 2.21

eraturas em ambos os períodos com 29,3°C na estação chuvosa 

B 
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emelhante ao período 

a isóbata de 5m. No 

as áreas com maiores concentrações de clorofila, cerca 

Mossoró, estuários de 

aranja, respectivamente, 

 
(A) chuvoso e (B) seco do 
toda a área da plataforma 

que entre o período seco do ano de 2009 e o 

cerca de 1,9°C. Áreas 

Açu estiveram com 

em 2009 (setas preta e 

s temperaturas tenham 

continentais carreados pelos rios 

o ano de 2010, as áreas adjacentes 

Figura 2.21-B) apresentaram 

na estação chuvosa de 2010. 
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Figura 2.21: Imagens AQUA-MODIS com os valores médios entre os períodos (A) chuvoso e (B) seco 
do ano de 2009; e (C) chuvoso e (D) seco do ano de 2010, para os parâmetros de temperatura da 
superfície do mar (TSM) em toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0
 

Na imagem AQUA-

primária foi maior no ano de

de 2010, principalmente na regi

(seta preta na imagem da Figura 2.22

mg/m³ em 2009 e de 1,0 gC/m²/dia em 2010

pluma de PP (cores em tons de verde) segue

Esse fato sugere uma maior influencia da ação das ondas e 

ressuspensão e no transporte dos 

 

Figura 2. 22: Imagens AQUA-MODIS com os v
no ano de 2009; e (C) chuvoso e 
integrada na zona eufótica (PP), para a toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0

 

A 

A 

13.       

MODIS com os valores médios entre os períodos (A) chuvoso e (B) seco 
do ano de 2009; e (C) chuvoso e (D) seco do ano de 2010, para os parâmetros de temperatura da 

(TSM) em toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0-

-MODIS da Figura 2.22-A constatou-se 

no ano de 2009, mesmo no período seco, do que no período chuvoso 

cipalmente na região adjacente à desembocadura do rio

Figura 2.22-A) onde os valores médios de PP 

gC/m²/dia em 2010. A imagem da Figura 2.22

pluma de PP (cores em tons de verde) segue um padrão semelhante ao da 

uma maior influencia da ação das ondas e das corrente

e no transporte dos nutrientes do fundo do leito marinho.

MODIS com os valores médios entre os períodos 
e (D) seco no ano de 2010, para os parâmetros de produtividade primária 
para a toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0

B 

B 
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MODIS com os valores médios entre os períodos (A) chuvoso e (B) seco 

do ano de 2009; e (C) chuvoso e (D) seco do ano de 2010, para os parâmetros de temperatura da 
-60 m). 

 que a produtividade 

2009, mesmo no período seco, do que no período chuvoso 

do rio Apodi-Mossoró 

A) onde os valores médios de PP foram de 1,86 

Figura 2.22-B mostra que a 

ao da Figura 2.22-A. 

correntes litorâneas na 

nutrientes do fundo do leito marinho. 

 
dios entre os períodos (A) chuvoso e (B) seco 
para os parâmetros de produtividade primária 

para a toda a área da plataforma continental (isóbatas de 0-60 m). 
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Para a estimativa da PP, Behrenfeld e Falkowski (1997) propuseram que, medidas 

crescentes de TSM entre 0°C e 29°C promovem um aumento gradual da B
optP , enquanto 

que águas com temperatura acima de 29°C ocasionam um decaimento na B
optP ( Figura 

2.23). 

 

 

Figura 2.23: Relação usada por Behrenfeld e Falkowski (1997a)
 

para estimar B
optP a partir da 

temperatura da superfície do mar. 
 

As imagens da Figura 2.24 representam as concentrações médias de clorofila-a, 

TSM e PP integrada na zona eufótica, para os meses de Outubro/2009 e Maio/2010, 

meses em que aconteceram as Campanhas Regionais C1 e C2, respectivamente. A 

imagem AQUA-MODIS com a média de clorofila-a para o mês de Outubro/2009, 

período da Campanha Regional – C1, apresentou uma média de 0,52 mg/m³ para toda a 

região da plataforma continental, sendo que as maiores concentrações 1,46 mg/m³ 

apareceram junto a foz do rio Apodi-Mossoró (seta preta na Figura 2.23-A), enquanto 

que valores mais baixos de 0,12 mg/m³ foram observados na área junto a quebra da 

plataforma continental. Para o período de Campanha Regional – C2, em Maio/2010, a 

média de clorofila-a para a plataforma continental foi de aproximadamente 0,81 mg/m³, 

com máximo de 1,89 mg/m³ e mínimo de 0,09 mg/m³, sendo que os maiores valores 

aparecem na região adjacente a Caiçara do Norte e junto a foz do rio Apodi-Mossoró 

(setas preta e vermelha respectivamente na Figura 2.24-B). Observa-se ainda que, mesmo 
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se tratando de uma estação chuvosa, o mês de Maio/2010 apresentou valores de clorofila-

a similares aos do período seco de Outubro/2009. 

O Laudo de Clorofila-a das amostras coletadas in situ indicou que tanto em meses 

chuvosos quanto secos, os maiores teores do pigmento ocorrem, sob o aspecto espacial, 

nas porções mais rasas, em isóbatas de até 5m. O laudo descreve ainda que nas duas 

campanhas realizadas para o Monitoramento Regional da Bacia Potiguar, os valores de 

clorofila-a oscilaram entre um mínimo de 0,10 mg/m³ e um máximo de 1,48 mg/m³, 

sendo em média 0,42 mg/m³ na C1, e 0,39 mg/m³ na C2. Este fato é corroborado pelas 

imagens AQUA-MODIS, devido principalmente a excelente calibração feita entre os 

dados coletados in situ com aqueles derivados das imagens orbitais. A Tabela 2.1 ilustra 

que a diferença encontrada entre os valores de clorofila coletados em campo durante as 

Campanhas Regionais C1 e C2 estão bem próximos dos observados nas imagens AQUA-

MODIS calibradas. Outro fato que valida essa correlação é que a variância entre os dados 

de satélite e os dados in situ, resultaram em valores de variância próximos de 1 (um), 

destacando que os dados não possuem uma variação significativa entre si. O laudo 

destacou ainda que os níveis de clorofila-a foram similares nas duas épocas do ano 

amostradas, o que pode ser explicado pelo fato de o período chuvoso do ano de 2010 

(Campanha Regional - C2) ter sido de pouca chuva se comparado com a normal 

climatológica da região e com o ano de 2009. 

 

Tabela 2.2: Dados de médias, mínimos e máximos de clorofila-a obtidos in situ e os observados pelo 
AQUA-MODIS para Campanhas Regionais C1 (Outubro/2009) e C2 (Maio/2010). 

CLOROFILA- A (mg/m³) - C1 & C2 

Coleta Média Mínimo Máximo 

Clo-a Satélite 0,67 0,11 1,46 

Clo-a in situ 0,41 0,13 1,48 

 

A imagem de TSM da Figura 2.24-C de Outubro/2009 apresentou uma 

temperatura média de aproximadamente 27,3ºC, com máximo de 27,6ºC próximo ao 

estuário do rio Apodi-Mossoró (seta preta na Figura 2.16-C) e mínimo de 27ºC próximo 

ao limite entre a plataforma continental e o talude. A imagem da Figura 2.24-D, do 

período chuvoso de 2010 apresentou uma média de TSM de aproximadamente 29,6ºC, 
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cerca de 2,3ºC mais elevado que o período seco de 2009, com uma máximo de 29,8ºC 

próximo a foz do rio Apodi-Mossoró (seta preta na Figura 2.23-D) e uma mínima 29,3ºC 

na porção leste da imagem. 

Na imagem de PP para Outubro/2009 (Figura 2.24-E e 2.24-F), período de 

Campanha Regional-C1, a área localizada em frente à região estuarina do Apodi-

Mossoró aparece em tons esverdeados indicando uma maior PP que podem ser atribuídos 

à influência e fertilização causada por estas águas estuarinas na região da plataforma 

continental interna. Para o ano de 2010, devido à escassez de chuvas, a PP aparece 

relativamente constante ao longo dos meses da Campanha Regional-C2 (em média ~0,5 

gC/m²/dia), com valores máximos, 1,21 gC/m²/dia no período da Campanha Regional-C1 

e mínimo 0,18 gC/m²/dia no período da Campanha Regional-C2. O fato de o período da 

Campanha Regional-C2 ter havido uma menor PP pode estar ligado ao aumento da 

temperatura média da água no ano de 2010.  
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Figura 2.24: Imagens AQUA-MODIS das concentrações médi
primária integrada na zona eufótica 
Maio/2010 (Monitoramento Regional

 

 

A 

C 

E 

13.       

MODIS das concentrações médias de clorofila-a
primária integrada na zona eufótica (PP) para os meses de Outubro/2009 (Monitoramento 

Monitoramento Regional-C2). 

B 

D 

F 

 Capítulo 2 

31 

 
a, TSM e produtividade 

onitoramento Regional-C1) e 
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2.3.3. IMAGENS AQUA-MODIS PARA AS MÉDIAS DIÁRIAS DE 2009 E 2010. 

 

Durante o período das campanhas oceanográficas de Monitoramento Regional na 

Bacia Potiguar, as coletas das amostras ocorreram entre dias 21-27/Outubro/2009 e nos 

dias 2-3 e 16-18/Maio/2010. Deste modo, através das imagens de clorofila, TSM e PP 

derivadas do sensor MODIS, algumas feições características das regiões de plataforma 

puderam ser observadas. 

As imagens de clorofila-a de 05, 16 e 25 de Outubro/2009 permitiram perceber 

que a morfologia de fundo dos vales incisos dos rios Apodi-Mossoró e Açu, mapeados 

por Vital et al. (2008), influenciam na hidrodinâmica e na dispersão da pluma de 

clorofila-a nessas áreas (setas pretas nas imagens de clorofila-a da Figura 2.25). 

Concentrações médias de clorofila-a de aproximadamente 2,1 mg/m³ foram verificadas 

para essas três datas, até aproximadamente a isóbata de 10m. Na área adjacente a foz do 

rio Apodi-Mossoró, valores de cerca de 7,0 mg/m³ foram observados no dia 

05/Outubro/2009. A interface entre a plataforma continental interna e a intermediária, em 

torno da isóbata de 20m e marcada pela presença de recifes e beachrocks submersos, é 

realçada pela mudança da cor amarela para verde como indicam as setas azuis nas 

imagens de clorofila-a dos dias 05 e 16/Outubro/2009 (Figura 2.25). Concentrações 

próximas dos 5,0 mg/m³ ocorrem nas adjacências de Caiçara do Norte para o dia 

16/Outubro/2009 (seta amarela na Figura 2.25), provavelmente influenciadas pela 

ressuspensão de material do fundo marinho.  

Na região adjacente ao paleocanal do rio Açu da imagem de clorofila-a de 

16/Outubro/2009 (seta preta na Figura 2.25) é vista, em seu flanco direito, uma 

concentração de clorofila com maiores proporções, se comparadas com o flanco esquerdo 

(perfil A-B, e na imagem de clorofila de 16/10/2009 da Figura 2.25). Tal feição sugere 

uma grande correlação com a morfologia de fundo local que se apresenta mais íngreme 

na porção leste do paleocanal do rio Açu, devido à presença de um beachrock 

identificado por Lima (2005), do que na porção oeste mais suavizada topograficamente, 

demonstrando a complexidade hidrodinâmica local (perfil A-B Figura 2.26-A e 2.26-B). 

Algumas feições de fundo, como o Corpo Arenoso Marinho Raso Isolado (seta vermelha 
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na imagem de clorofila de 25/Outubro/2009 da Figura 2.25) podem ser visualizadas. Nas 

isóbatas de 20-25m destaca-se na cor ciano (seta azul) o limite entre a plataforma 

continental interna e intermediária, alinhando-se na direção EW da linha de recifes e 

beachrocks submersos (VITAL et al., 2008). 

As imagens de TSM de 05, 16 e 25 de Outubro/2009 mostram temperatura média 

em torno de 27,5 °C para toda a área da plataforma continental. Águam mais quentes com 

28°C (cores avermelhadas) encontram-se tomando o sentido para Oeste e Noroeste, a 

partir da foz do rio Apodi-Mossoró e Açu, provavelmente influenciadas pela direção 

preferencial do transporte litorâneo. A TSM com 27,5-28°C encontra-se estacionadas na 

área adjacente ao Alto Estrutural de Touros (seta preta nas imagens do dias 05, 16 e 25 de 

Outubro/2009, Figura 2.25). 

A imagem AQUA-MODIS para TSM no dia 25/Outubro/2009 destaca uma pluma 

de águas em torno de 23°C, mostrando provavelmente uma feição oceanográfica de 

ressurgência adjacente ao Banco Sirius (seta vermelha na Figura 2.25), onde este chega a 

ter profundidades partindo da base do assoalho oceânico até o seu topo variando 

aproximadamente de 2700 a 59 m (CARTA NÁUTICA DO RIO PARNAIBA AO 

RECIFE – 5001, DHN). O caso dos ventos predominantes nesta época do ano serem de 

Leste (SILVEIRA, 2002) sugere que o empilhamento da camada de Ekman, que no 

hemisfério sul é para a esquerda da direção do vento, tome uma direção preferencial para 

sul nesta área ajustando condições favoráveis para que a coluna d’água mais fria tenha 

tempo e espaço de ascender até a superfície, sem que haja a interferência ou o 

impedimento da massa continental. As plumas de águas mais quentes, com cerca de 

27,5°C (cores avermelhadas), encontram-se estacionadas na área adjacente ao Alto 

Estrutural de Touros (seta preta na Figura 2.25). Enquanto as águas com temperaturas em 

torno de 26°C aparecem alongando-se a partir das proximidades do estuário do rio Açu 

para Oeste acompanhando a linha de costa, e para Norte perpendicular a mesma (setas 

verdes na Figura 2.25).  

A imagem do MODIS para PP de 05, 16 e 25 de Outubro/2009 mostraram valores 

médios em torno de 0,71 gC/m²/dia para toda a área da plataforma continental, variando 

entre um máximo de 2,3 gC/m²/dia para o dia 05/Outubro/2009 na região adjacente a foz 

do rio Apodi-Mossoró, e um mínimo de 1,37 gC/m²/dia para o dia 25/Outubro/2009. Os 
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valores de PP de cerca de 1,0-1,2 gC/m²/dia são vistos até aproximadamente 10km desde 

a linha de costa. As feições dos paleocanais dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu 

podem ser observadas em todas as imagens de PP da Campanha Regional-C1, 

demonstrando que morfologia e a geometria de fundo da plataforma continental 

influencia no padrão hidrodinâmico na região (setas verdes nas imagens de PP dos dias 5, 

16 e 25/Outubro/2009). 
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Figura 2.26: (A) Perfil de superficial de concentração de clorofila-a. (B) Perfil batimétrico evidenciando o 
paleocanal do rio Açu e o beachrock em seu flanco direito. Localização do perfil A-B na imagem de 
clorofila-a de 16/out/2009 da Figura 2.24. 

 

Durante o período das Campanhas Oceanográficas de Monitoramento Regional-C2 

na Bacia Potiguar em Maio/2010, as coletas das amostras ocorreram entre 01-04/ 

Maio/2010; 15-18/Maio/2010 e 22-23/Maio/2010. Assim, por meio das imagens de 

clorofila-a, TSM e PP derivadas do sensor AQUA-MODIS, algumas feições 

características da plataforma continental puderam ser observadas. 

As imagens de clorofila-a para os dias 02-03/Maio/2010, 16-17/ Maio /2010 e 21 e 

23/Maio/2010 (Figura 2.27) marcam que valores variando de 0,04-3,47 mg/m³ aparecem 

desde a linha de costa até a isóbata de 10m (cores em tons avermelhados), sendo que o 

limite entre a plataforma e o talude continental (isóbata de 60 metros) aparece demarcado 

pelas mudança na tonalidades das cores de verde para o azul em todas as imagens de 

clorofila-a da Figura 2.27.  

Feições alongadas de direção NE ocorrem por cerca de 30km desde a isóbata de 60 

metros (limite entre plataforma e talude continental) até o limite do talude continental, 

com concentrações de clorofila-a em torno de 0,08-0,14 mg/m³ para os dias 16 e 17 de 

Maio/2010 (setas pretas na Figura 2.27). Tais feições sugerem a influência do paleocanal 

(A) 

(B) 
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do rio Apodi-Mossoró atuando como um duto para o fluxo de água e sedimentos que, 

aparentemente, está sendo retirado da plataforma continental em períodos de marés 

vazante, tomando os sentidos para N e NE. As plumas de clorofila-a  com 0,15-2,5 

mg/m³ também podem ser observadas na porção leste das imagens dos dias 17, 21 e 23 

de Maio/2010, na região do Alto Estrutural de Touros (círculos vermelhos na Figura 

2.27). 

A área compreendida pelo paleocanal submerso do rio Apodi-Mossoró surge bem 

demarcada nas imagens dos dias 16 e 17 de Maio/2010 (setas azuis na Figura 2.27) 

indicando uma relação entre a distribuição de clorofila-a com a estruturação morfológica 

da plataforma e talude continental e da morfologia de fundo da plataforma.  

Nas imagens AQUA-MODIS dos dias 03 e 23/Maio/2010 as plumas de clorofila-a 

estendem-se na direção NE, com valores de 0,4-0,65 mg/m³ nas adjacências do 

paleocanal do rio Apodi-Mossoró sugerindo um complexo fluxo hidrodinâmico nessa 

área da plataforma continental (círculos pretos na Figura 2.27), provavelmente 

condicionados a fluxos alternados de correntes fortes e fracas. Lima e Vital (2006) 

constataram para essa mesma região correntes com intensidade máxima de 36,72 cm/s e 

mínima de 0,2 cm/s e uma média de 16,4 cm/s, tendo uma alteração entre 20 < v
r

 < 30 

cm/s durante a variação entre as marés de enchente e vazante e uma direção preferencial 

para O e NO. 

As imagens AQUA-MODIS para a TSM nos dias 2-3/Maio/2010; 16-

17/Maio/2010 e 21 e 23/Maio/2010 (Figura 2.27) exibiram temperaturas médias de 

29,5°C para todos esses dias. Os maiores valores de temperatura para essas datas 

ocorreram no dia 16/Maio/2010, com cerca de 30°C nas áreas próximas ao estuário do rio 

Apodi-Mossoró (seta verde na Figura 2.27). Nas imagens dos dias 02-16/Maio/2010 

nota-se que águas mais quentes, cerca de 29,5-30°C, dominam a região da plataforma 

continental, principalmente nas proximidades da foz do rio Apodi-Mossoró. No entanto 

do dia 17-23/Maio/2010 ocorre uma sucessão dessas águas quentes por águas com cerca 

de 0,5°C mais frias, oriundas de leste. 

A imagem de TSM do dia 17/Maio/2010 mostra temperaturas em torno de 30°C na 

região de talude continental (elipse vermelha na imagem da Figura 2.27) atuando como 
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em zona de bifurcação (setas pretas da mesma figura) de águas mais frias vindas de leste, 

fazendo que parte dessa massa d’água invada a plataforma continental, enquanto a outra 

continua na direção NO, no mesmo sentido da Corrente Norte do Brasil. 

As imagens AQUA-MODIS de PP para os dias 2-3/Maio/2010, 16-17/Maio/2010 

e 21 e 23/Maio/2010 (Figura 2.27) mostraram valores de 0,44 gC/m²/dia por toda a área 

da plataforma continental. Para as imagens dos dias 2-3/Maio/2010 e 16-17/Maio/2010 as 

setas em roxo e vermelho, respectivamente, nas imagens na Figura 2.27, marcam as 

regiões onde os valores médios de PP estiveram em torno de 0,3 gC/m²/dia, próximos a 

costa até a isóbata de 10 metros e na região dos beachrocks. As imagens dos dias 21 e 

23/Maio/2010 mostram os maiores valores de PP, com cerca de 1,0-1,3 gC/m²/dia desde 

a linha de costa até a isóbata de 5 m, e uma média de 0,70 gC/m²/dia para a área da 

plataforma continental. 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado

 

 

Figura 2.27: Imagens AQUA

Tese de Doutorado 2013.   

Imagens AQUA-MODIS para clorofila

    

MODIS para clorofila-a, TSM e PP durante as campanhas oceanográficas de Monitoramento Regional 

Capítulo 2 

, TSM e PP durante as campanhas oceanográficas de Monitoramento Regional , TSM e PP durante as campanhas oceanográficas de Monitoramento Regional – C2 em Maio/2010

39 

 
C2 em Maio/2010. 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.       Capítulo 2 

 

40 
 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A validação das imagens AQUA-MODIS mostrou que dados de clorofila-a in situ 

possuem uma alta correlação com os observados pelo sensor remoto para a totalidade das 

31 amostras realizadas, com também o coeficiente de determinação explica cerca de 74% 

da variação das amostras in situ, obtendo um erro médio quadrático (RMS-Erro) em torno 

de 0,071. A análise ANOVA (Zar, 1996), realizada entre as amostras de concentração de 

clorofila-a in situ e aquelas inicialmente derivadas por satélite mostrou que, é aceitável a 

hipótese de igualdade entre os valores das médias desses dados. Ainda, os valores de 

variância pelos métodos do “t” Student controlado pelo Teste de Levene mostraram que 

há uma igualdade entre esses dados. 

Os valores de mensais de clorofila-a ao longo dos anos de 2009 e 2010 obtiveram 

para a área da plataforma continental a concentração média próxima de 0,8 mg/m³. As 

máximas concentrações foram em torno de 5,6 mg/m³ no mês de Maio/2009 e as 

mínimas concentrações de aproximadamente 0,07 mg/m³ no mês de Janeiro/2010. Ainda, 

a TSM média foi de aproximadamente 28,4°C durante os anos de 2009 e 2010, com 

máxima de 32,4°C no mês de Março/2010 e mínima 26,2°C no mês de agosto do mesmo 

ano. A PP média ficou em torno de 0,81 gC/m²/dia, com máximos valores de 2,29 

gC/m²/dia em Julho/2009 e 1,57 gC/m²/dia em Agosto/2010 e mínimos de 

aproximadamente 0,12 mg/m³ no mês de Janeiro/2009 e 0,172 mg/m³ no mês de 

Março/2010.  

A imagem do período chuvoso do ano 2010 (Janeiro a Julho), ano de baixa 

precipitação, mostrou que a pluma de clorofila-a segue um padrão semelhante ao período 

seco do ano de 2009, com distribuição margeando a zona costeira até a isóbata de 5m. No 

período sem chuvas do ano de 2010 as áreas com maiores concentrações de clorofila, 

cerca de 1,24-1,27 mg/m³, estão localizadas próximo a foz do rio Apodi-Mossoró, 

estuários de Galinhos e na área próximo a Caiçara do Norte.  

A comparação feita entre a variância para os dados de satélite e os dados in situ, 

relacionados aos meses das Campanhas Regionais – C1 & C2 ressaltou que os valores de 

variância entre esses dados estavam próximos de 1 (um), mostrando que esses não 
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possuem uma variação significativa entre si. O Laudo Final de Clorofila-a que analisou e 

interpretou os dados das coletas in situ indicou que os níveis de clorofila-a foram 

análogos nas duas épocas dos anos amostradas (Outubro/2009 e Maio/2010). Este fato 

pode ser explicado pelo período chuvoso de 2010 (Campanha Regional - C2) ter sido de 

pouca chuva, assemelhando-se ao período seco de 2009 (Campanha Regional-C1), e 

também se comparado com a normal climatológica da região. Contudo, destacou que 

apesar de não terem sido observadas diferenças significativas entre os conjuntos de dados 

nas campanhas regionais realizadas nos períodos seca (C1) e chuvoso (C2), os resultados 

de clorofila-a e da feofitina-a apresentaram expressiva variabilidade (entre 104 e 111%), 

o que indica que a região apresenta grande variabilidade como relação à distribuição 

espacial destes pigmentos. Também destacou, o que as imagens revelam com precisão 

dado o cunho sinóptico das mesmas, que na distribuição dos resultados do 

monitoramento regional, o maior fator de diferença entre as amostras (ou estações 

amostrais) é o gradiente batimétrico, que significa ao mesmo tempo a distância da costa. 

Os valores de TSM da Figura 2.23-C para Outubro/2009 apresentam uma 

temperatura média de 27,3ºC, enquanto que o período chuvoso de 2010 apresentou uma 

média de TSM de aproximadamente 29,6ºC, cerca de 2,3ºC mais elevado que o período 

seco do ano de 2009. 

A produtividade primária ressaltada nas imagens AQUA-MODIS de 

Outubro/2009, período de Campanha Regional-C1, indicou que a área localizada em 

frente à região estuarina do Apodi-Mossoró aparece com maior PP, sugerindo à 

influência e a fertilização causada pelas águas estuarinas e continentais desse rio na 

região da plataforma continental. Para o ano de 2010, devido à escassez de chuvas, a PP 

aparece relativamente constante ao longo dos meses (em média ~ 0,5 gC/m²/dia), com 

valores máximos de 1,21 gC/m²/dia no período da Campanha Regional-C1 e mínimo 0,18 

gC/m²/dia no período da Campanha Regional-C2. 

As imagens diárias de clorofila-a das Campanhas Regionais-C1 & C2 indicaram 

que nas áreas adjacentes aos estuários dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu estão os 

maiores valores de clorofila-a. As imagens também sugerem a hidrodinâmica e a 

circulação de massas d’águas mais complexas, devido principalmente à geometria da 

plataforma e talude continental e à morfologia do fundo marinho. Nas imagens de TSM 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.       Capítulo 2 

 

42 
 

essas mesmas feições aparentemente serviram de conduto para a entrada de águas mais 

frias na região da plataforma continental, enquanto que TSM mais elevadas puderam ser 

constatadas nas desembocaduras dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu, principalmente 

devido ao material particulado despejado na plataforma continental por esses rios. 

Valores elevados de TSM ocorrem na região do Alto Estrutural de Touros, e sugerem a 

ressuspensão de sedimentos provocada principalmente pelo efeito das ondas no leito 

marinho. Na imagem de TSM do dia 17/Maio/2010 (Campanha Regional-C2), pode-se 

observar que uma ilha de águas mais quentes na região dos beachrocks, que servem como 

bifurcador de massas d’águas mais frias que tomam a direção E-NW, acompanhando a 

Corrente Norte do Brasil, e E-SW sendo conduzidas em direção à plataforma continental. 

Para as imagens diárias de PP observaram que os maiores valores estiveram 

sempre associados aos estuários dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu como também à 

plataforma continental interna, sobretudo entre as isóbatas de 5 e 10 m. Alguns valores 

significantes de PP puderam ser visualizados alinhados à região dos beachrocks no limite 

da plataforma continental interna. 
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IMAGENS DO AQUA-MODIS APLICADAS À ESTIMATIVA E 
MONITORAMENTO DOS VALORES DE MATERIAL PARTICULADO E M 
SUSPENSÃO NA PLATAFORMA CONTINENTAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, NORDESTE DO BRASIL. 
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RESUMO: Este trabalho trata de medições das concentrações de Material Particulado em Suspensão 
(MPS) na plataforma continental do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil, entre os anos de 2003 
a 2010, baseado em dados in situ comparados em tempo quase síncrono com imagens do sensor AQUA-
MODIS. Após as correções geométrica e atmosférica aplicadas às imagens AQUA-MODIS foi 
encontrado um coeficiente de determinação superior a 75% entre 99 amostras in situ e as bandas de 
reflectância 645 nm e 667 nm das imagens de satélite. As amostras foram validadas com 7 estações in situ 
independentes da amostragem total que exibiram desvio padrão médio de 0,35 mg/L com as imagens 
calibradas. A partir desse resultado, as imagens das concentrações de MPS foram geradas para toda a 
extensão da plataforma continental do RN (setores Oriental e Setentrional) para análise da distribuição 
geográfica e variação temporal do MPS. Mapas sinópticos com as séries climatológicas do modelo 
estimado de MPS para os anos de 2009 a 2012 mostraram as mudanças geográficas e sazonais com a 
influência dos fenômenos climáticos globais El Niño e La Niña. As Análises por Principais Componentes 
(PC) aplicadas às imagens apontaram de modo qualitativo as regiões com maior ou menor grau de 
variância e disponibilidade de MPS, assim como a correlação com trechos de hotspots de erosão costeira 
ao longo do litoral do RN. Palavras Chaves: AQUA-MODIS, Material Particulado em Suspensão, 
Principais Componentes.  
 
ABSTRACT: This work deals with measurements of the concentrations of Total Suspended Particulate 
Matter (TSM) on the continental shelf of Rio Grande do Norte (RN), northeast Brazil, from year 2003 to 
2010, based on in situ data samples compared with almost synchronous AQUA-MODIS sensor images. 
After the geometric and atmospheric correction were performed on the AQUA-MODIS images it was 
found a coefficient of determination greater than 75% between 99 in situ samples and reflectance bands 
645nm and 667 nm from satellite images. The samples were validated with 7 in situ stations independent 
of total sampling and exhibited mean standard deviation of 0.35 mg/L through the calibrated images. 
From this result, the images of concentrations of TSM were generated for the full extent of the continental 
shelf of RN (Eastern and northern sectors) for analysis of the geographical distribution and temporal 
variation of TSM. Synoptic maps with climatological estimated series of MPS models for year 2009 to 
2012 showed geographical and seasonal changes due to El Niño and La Niña global climate phenomena 
influence. The analysis by principal components (PC) on images showed qualitatively regions with a 
greater or lesser degree of variance and availability of TSM, as well as the correlation with segments 
marked with erosional hotspots along the coastline of RN. Keywords: AQUA-MODIS, Total Suspended 
Matter, Principal Components. 
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

A qualidade das águas costeiras e plataformais são altamente influenciadas pelas 

flutuações climáticas sazonais, em escalas regionais e globais, e pelas atividades 

antrópicas que cada vez mais se ampliam na zona costeira, apesar da alta sensibilidade 

ambiental dos ecossistemas marinhos e costeiros (ROMM, 2007; TRONDALEN, 2009). 

A quantificação da concentração total de Material Particulado em Suspensão (MPS) é um 

importante indicador da qualidade da água nas atividades de monitoramento ambiental e 

igualmente na avaliação de poluentes presentes na coluna d´água nos diferentes setores 

plataformais, pois os poluentes podem se incorporar às partículas orgânicas que 

participam do ecossistema marinho. Quantidades excessivas de MPS podem ainda 

influenciar na degradação dos ecossistemas costeiros devido à dificuldade de penetração 

da luz na coluna d’água turva, inibindo a produção primária e influenciando a 

transferência de calor. Portanto, as propriedades do MPS em águas plataformais definem 

a taxa de sedimentação no substrato marinho, as transferências biogeoquímicas entre a 

coluna d´água e o fundo, interferindo na produtividade de bentos e, por vezes, 

condicionam o destino de contaminantes. 

Outro desafio aos estudos oceanográficos, em tempos de acirradas discussões 

sobre mudanças climáticas globais, tem sido a relevância na documentação de séries 

temporais contínuas e longas sobre as variações temporais e espaciais da distribuição e 

abundância de parâmetros físicos, químicos e de organismos marinhos em grande escala, 

uma vez que as campanhas oceanográficas convencionais são restritivas por serem 

dispendiosas, sobretudo na cobertura simultânea de amplas áreas (PATTIARATCHI et 

al., 1994; MONTRES-HUGO et al., 2008). Da mesma maneira, nos planos de gestão 

integrada da costa brasileira há a cobrança por mais empenho na obtenção de 

informações de modo mais representativo dos ambientes costeiros, em quantidades 

estatisticamente aceitáveis, especialmente sobre os processos litorâneos, as interações 

entre clima de ondas e linha de costa, o fluxo de energia e transporte de sedimentos ao 

longo das praias, as profundidades de fechamento e as cotas de inundação no contexto 

das mudanças sazonais e sob as condições de eventos climáticos extremos (por exemplo, 

tempestades).  
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Os métodos indiretos de obtenção de parâmetros de avaliação da qualidade de 

água, cada vez mais aperfeiçoados, fornecem dados adicionais sobre os sedimentos em 

suspensão na coluna d´água, que permitem o monitoramento das águas costeiras para a 

qualidade ambiental por meio de medidas de turbidez. O emprego de imagens de 

sensoriamento remoto para análise da cor do oceano fornecem séries temporais 

apropriadas ao estudo da variabilidade de MPS, do tipo de pigmentos de fitoplâncton e de 

material dissolvido na coluna d´água. As imagens do sensor AQUA-MODIS têm sido 

amplamente utilizadas na medição de parâmetros de qualidade de água, incluindo 

medidas da cor da superfície do mar, fitoplâncton (clorofila-a), material particulado em 

suspensão, matéria orgânica dissolvida (MOD), turbidez e temperatura da superfície do 

mar (HU et al., 2004; MILLER & MCKEE, 2004; MIRONGA, 2004; DALL’OLMO et 

al., 2005; KIAGE & WALKER, 2008; PAPASTERGIADOU et al., 2008; WANG & 

SHI, 2008; MUHAIRI et al., 2009; AMARO & FERREIRA, 2012).  

Os principais algoritmos utilizados na obtenção dos valores de MPS são: (1) os 

modelos empíricos (TASSAN 1993; O’REILLY et al. 1998; DENG & LI 2003; HAN et 

al. 2006; ZHANG et al., 2012; WANG et al., 2012); (2) os modelos físicos (DOERFFER 

& FISCHER 1994); e (3) os modelos semi-analíticos (DEKKER et al. 2001; DOXARAN 

et al. 2002; CARDER et al. 2004; MOREL et al. 2007). Segundo WANG et al. (2012), 

os dois últimos modelos possuem fundamentação física, que no entanto necessitam de 

observações in situ, dificultando seu emprego. Contudo, os modelos empíricos e físicos 

são mais simples e operacionalmente mais aplicáveis, necessitando apenas de dados de 

MPS e valores de Reflectância de Sensoriamento Remoto (Rsr). 

Nesse contexto, esse trabalho foi apoiado pelas campanhas oceanográficas de 

coletas de parâmetros bióticos e abióticos que ocorreram nos anos de 2003, 2004, 2009 e 

2010, conduzidas pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) no âmbito do 

Projeto de Monitoramento Ambiental Regional da Bacia Potiguar, que também financiou 

as análises laboratoriais, o apoio técnico e operacional em todas as etapas de 

processamento dos dados. 
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3.1.1. ÁREA DE ESTUDO 

A plataforma continental do Rio Grande do Norte (PCRN) está inserida 

aproximadamente entre os paralelos 04,50º-06,50º Sul e os meridianos 34,50º-37,50º 

Oeste. É subdividida em dois setores: O Setentrional (oeste do Cabo do Calcanhar) de 

direção Este-Oeste, e o Oriental (sul do Cabo do Calcanhar) de direção Norte-Sul, ambos 

possuindo profundidades menores que 60 m e largura média entre 20-40 km, chegando a 

cerca de 50 km na porção mais larga a nordeste (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1. Mapa de localização da área de estudo. As cores em tons de azul, na Carta Náutica n° 50: Do 
Rio Parnaíba ao Recife, da Marinha do Brasil, delimita a Plataforma continental do Rio Grande do Norte, 
Brasil. 

No contexto geomorfológico, a Plataforma Continental Setentrional (PCS) é 

dominada por feições como paleocanais, dunas submersas (sand waves), recifes algálicos, 

arenitos de praia (beachrocks) submersos, corpos arenosos isolados em sua porção 

central e oeste (VITAL et al., 2008). Bancos e feixes arenosos alongados (sand ribbons) 

e dunas submersas (sand waves) são observadas na porção a leste desse setor (VIANNA 

& SOLEWICZ, 1988). Os sedimentos predominantes são de origem terrígena na 

plataforma interna até cerca de 20 m e carbonáticos a partir daí até a quebra do talude 

continental (VITAL et al., 2005; VITAL et al., 2008). Os principais rios que deságuam 
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nesse setor, contribuintes com sedimentos inorgânicos e matéria orgânica, são os rios 

Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu. Em decorrência do clima Tropical quente e seco ou 

semiárido (NIMER, 1989), aliadas aos diversos barramentos à montante, os rios revelam 

descargas intermitentes e reduzido aporte sedimentar nesta porção da plataforma, o que 

coopera com a amplificação do processo erosivo nas linhas de costa.  

Os processos hidrodinâmicos ocorrem sob a influência dos ventos alísios de 

nordeste e sudeste, de velocidades médias de 6,2 m/s e variando entre 4,0-9,0 m/s e 

alcaçando 18,0 m/s (TABOSA et al., 2001; CHAVES et al., 2006) e pela Corrente Norte 

do Brasil (CNB) que se desloca no sentido de L para NO (SILVA, 1991), paralela à 

quebra da plataforma continental com velocidades da ordem de 30-40 cm/s (KNOPPERS 

et al. 1999). Quanto à direção dos vetores da corrente predominante na plataforma 

continental, os vetores apontam para SO no estágio de maré enchente, enquanto que em 

marés de vazante para sentidos N-NE, como também NO, frequentemente observadas 

durante os períodos de transição Sizígia→Quadratura e Quadratura→Sizígia, 

respectivamente. Sendo que medições realizadas próximas a quebra da plataforma 

continental as variações de velocidades apresentaram médias em torno de 1,84-40 cm/s 

(VITAL et al., 2008). O clima de ondas observado in situ indicou altura significativa 

média de 1,14 metros com período de médio de 7,1s (MATOS et al., 2011). No diagrama 

Temperatura-Salinidade, que permite a determinação das massas de água, identificou-se 

que na área de estudo entre as profundidade de 0-70 m se encontra Água Tropical 

Superficial, caracterizada por valores de sigma-t (σt) inferiores a 24,500 kg/m3, sotoposta 

pela Água Central do Atlântico Sul, caracterizada por valores de σt entre 24,500-27,125 

kg/m3 em profundidades entre 70-150 m (STRAMMA & SCHOTT, 1999; BARNIER et 

al., 2001). Água de máxima salinidade e temperaturas variando entre 18-26ºC e 

salinidade próxima ou superior a 37,0 ups também foram observadas nesse mesmo 

intervalo (SCHOTT et al., 1998). 

A Plataforma Continental Oriental (PCO) possui um relevo plano em sua maior 

parte, mas, inflexões das isóbatas de 20 e 40 metros na altura de Maxaranguape/RN, a 

norte de Natal, são indicativas da presença de um paleocanal submerso (FRANÇA, 

1979). Os sedimentos que recobrem essa porção da PCO são de origem terrígena até 

cerca 20 m e partir de então são carbonáticos até a quebra do talude continental 
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(FRANÇA et al., 1976; KOWSMANN & COSTA, 1979; VITAL et al., 2005; VITAL et 

al., 2008). O principal rio que deságua nesse litoral é o rio Potengi, que corta a cidade de 

Natal. O clima predominante na região é o Tropical quente, úmido e subúmido (NIMER, 

1989). Os ventos possuem direção de sudeste, variando sazonalmente entre ESE e SSE, 

com velocidades de 3,8 e 9,0 m/s, gerando deriva litorânea quase contínua ao longo do 

ano transportando sedimentos de S para N. Este litoral é dominado por ondas de energia 

mista e correntes costeiras longitudinais. As ondas observadas nessa parte do litoral 

apresentaram alturas significativas com valores médios de 1,21 m e direções 

preferenciais de E-ESE com período médio de 6,2 s (HIDROCONSULT, 1979; 

TAVARES JUNIOR, 1979). As últimas, associadas aos ventos de ESSE, geram correntes 

costeiras de 0,1 a 0,8 m/s no sentido de S para N. 

De acordo com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do 

Brasil (VELLOZO & ALVES, 2006) a região litorânea do Rio Grande do Norte 

encontra-se em regime de mesomaré semidiurna, com nível de maré médio da ordem de 

1,3 m, nível médio de maré alta de sizígia de aproximadamente 2,8 m e a amplitude de 

maré de quadratura em torno de 1,3 m. 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 CAMPANHAS OCEANOGRÁFICAS 

As campanhas oceanográficas de coleta de dados in situ para calibração do modelo 

aconteceram nos períodos de maio de 2003 e 2004, outubro e novembro de 2009 e maio 

de 2010, totalizando noventa e nove (99) estações, sendo que as sete (7) amostras 

adquiridas em maio de 2003 foram utilizadas para validar o algoritmo e não entraram na 

estatística do modelo (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Mapa de localização da área das estações oceanográficas sobrepostas a Carta náutica n° 
21900: Da Ponta Maceio ao Cabo Calcanhar, da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da 
Marinha do Brasil. 

 

3.2.2 DADOS DE MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO 

Em campo, o MPS das amostras de água foi extraído gravimetricamente através da 

retenção em papel de filtro de fibra de vidro GF/F, previamente seco (105°C) e pesado. 

Em seguida foi filtrado em volume de água entre 1500 e 2000 mL sob o vácuo. Os papéis 

de filtro foram então lavados adequadamente com água ultrapura para a retirada do 

cloreto de sódio, comum às amostras. Os papéis de filtro foram acondicionados em 

recipientes próprios (placas de Petri) e mantidos refrigerados até a chegada em 

laboratório onde foram secos a 60 ºC por 2 horas e pesados até peso constante a cada 2 

horas em balança analítica. Para os cálculos foram utilizados o peso do papel de filtro 

seco, contendo o material particulado em suspensão, o peso do papel de filtro seco vazio 

e o volume de amostra de água filtrado. 

3.2.3 DADOS DE SATÉLITE 

O sensor MODIS é parte do programa integrado da National Aeronautics and 

Space Administration - Earth Observing System (NASA-EOS) consistindo em satélites 
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projetados para inventários de terra, água e atmosfera. A bordo das plataformas AQUA e 

TERRA possui 36 bandas espectrais (459-1.390 nm) e produz três tipos de imagens com, 

respectivamente, 250 m, 500 m, e 1 km de resolução espacial. As imagens do sensor 

AQUA-MODIS no Nível 0, assinaladas do visível, foram adquiridas diariamente entre os 

meses de maio/2003 e 2004, outubro e novembro/2009 e maio/2010 e Nível 3 (4 x 4 km²) 

de 2009 a 2012 do Ocean Color Web da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) pelo website http://oceancolor.gsfc.nasa.gov. O processamento digital das 

imagens obtidas diariamente com o Nível 2 de correção foi realizado no ambiente 

SeaWIFS Data Analysis System (SeaDAS, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov) em sistema 

Linux. Os dados brutos foram calibrados para gerar valores de Rsr nos comprimentos de 

onda Rsr645 nm e Rsr667 nm de 1 km de resolução espacial, referentes à superfície 

marinha da PCRN.  

Cada imagem diária foi submetida aos algoritmos de correção geométrica (pelo 

modelo matemático WGS84, em sistema de coordenadas UTM) e atmosférica 

disponíveis no SeaDAS (GORDON & WANG, 1994). A partir da análise por regressão 

não linear entre os dados de MPS in situ e os valores de reflectância (Rsrr645 e Rsr667) 

observados pelo satélite, para a mesma localização geográfica e data de 

imageamento/coleta (+1 dia), de acordo com a disponibilidade de imagens e, sobretudo, 

devido à ausência de nuvens, foram gerados dois algoritmos empíricos regional de 

concentração de MPS. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 ESTATÍSTICAS E DESEMPENHO DOS MODELOS 

Para a avaliação do desempenho do algoritmo, foi aplicado dois tipos de índices 

estatísticos: o erro médio quadrático (RMSE) e o erro relativo (ER%). Esses índices são 

descritos da seguinte forma: 

��� � �∑ ��	
�.��
��.����
�        (3.1) 

 

�� � ��	
�.��
��.
�
��. �x100%       (3.2) 
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Onde xmod.i é o valor modelado no i-ésimo elemento, xobs.i é o observado (in situ) é 

no i-ésimo elemento, e n é o número de elementos. 

 

3.3.2 MODELO LOCAL DE MPS 

Os valores de reflectância em sensoriamento remoto possuem um incremento 

diretamente porporcional à concentração de MPS, principalmente na região do azul e do 

verde. Vários trabalhos já detectaram esse tipo de comportamento para diversos tipos de 

sensores (TASSAN 1993; DOXARAN et al. 2002; MILLER & MCKEE, 2004; WANG, 

2012; TANG et al. 2004; HAN et al. 2006; AMARO & FERREIRA, 2012; WANG, et 

al., 2012).  

Nesse estudo, devido principalmente à baixa turbidez da água na PCRN, as bandas 

espectrais mais sensíveis à variação do MPS foram as bandas na faixa do visível Rsr645 e 

Rsr667, condizente com a descrição de BINDING et al. (2005). Estas bandas foram 

comparadas e se verificou as correlações geradas pala concentração de MPS para cada 

banda através de modelos exponenciais (Figura 3.3). O R² encontrado foi de 0,77 para o 

modelo exponencial derivado da banda 645 e 0,75 para o modelo obtido através da banda 

667. Ou seja, respectivamente 77% e 75% das variações desses dados são explicadas pela 

variação dos dados in situ. 

 
Figura 3.3. Concentração de material particulado em suspensão (MPS) versus bandas de reflectância 
Rsr645 (linha contínua) e Rsr667 (linha tracejada). 

3.3.3 VALIDAÇÃO DO MODELO 

A validação do algoritmo desenvolvido foi realizada com base nas sete (7) 

amostras obtidas na campanha oceanográfica de maio de 2003. Os modelos de MPS 

+ Rsr <(667)> 
● Rsr <(645)> 
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foram comparados com as amostras 

do modelo, e os erros (RMSE

Tabela 3.1. Deste modo foi possível destacar que apesar do R² do modelo utilizando a 

banda Rsr645 ser melhor que o do 

deste último foram menores 

Exponencial <Rsr667> pode

Isso aponta para uma melhor desempenho do 

o uso do algoritmo centrado nesse comprimento de onda

Tabela 3.1. Avaliação estatística do desempenho dos modelos de MPS para Plataforma Continental 

Modelo
Modelo Exponencial <
Modelo Exponencial <

 

Figura 3.4. Concentração de MPS 
erro, em relação à linha média. 
 

 

Tabela 3.2. Resultado da validação para os diferentes modelos de MPS.
Modelo 

Modelo Exponencial <
Modelo Exponencial <

 

 

13.       

foram comparados com as amostras in situ independentes, que não entraram na estatística 

RMSE e ER) avaliados para cada modelo e estão indicados na

Deste modo foi possível destacar que apesar do R² do modelo utilizando a 

ser melhor que o do modelo derivado da banda Rsr667, 

deste último foram menores (Tabela 3.2), indicando ainda que o 

pode ser controlado dentro de um intervalo de 

Isso aponta para uma melhor desempenho do Modelo Exponencial < R

algoritmo centrado nesse comprimento de onda.  

statística do desempenho dos modelos de MPS para Plataforma Continental 
do RN. 

Modelo RMSE (mg/L) Méd. ER (%) 
Modelo Exponencial < Rsr(645)> 0,355 30,7 
Modelo Exponencial < Rsr(667)> 0,349 28,5 

Concentração de MPS in situ versus os dois modelos. As linhas tracejadas indicam 

Tabela 3.2. Resultado da validação para os diferentes modelos de MPS.
 Min. ER (%) Max. ER (%) Méd. ER (%)

Modelo Exponencial < Rsr(645)> 6,4 64,8 
Modelo Exponencial < Rsr(667)> 2,4 64,8 
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independentes, que não entraram na estatística 

) avaliados para cada modelo e estão indicados na 

Deste modo foi possível destacar que apesar do R² do modelo utilizando a 

667, o RMSE e o ER 

indicando ainda que o ER do Modelo 

um intervalo de ±30% (Figura 3.4). 

Modelo Exponencial < Rsr(667)> e justifica 

statística do desempenho dos modelos de MPS para Plataforma Continental 

 R² 
0,77 
0,75 

 
os dois modelos. As linhas tracejadas indicam +30% de 

Tabela 3.2. Resultado da validação para os diferentes modelos de MPS. 
Méd. ER (%) 

30,7 
28,5 
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3.3.4 SÉRIES TEMPORAIS DE IMAGENS DE MPS

 

Com base no algoritmo regional desenvolvido para a PCRN, utilizando o modelo 

exponencial <Rsr667> de 1 km, foram criadas séries temporais com imagens mensais do 

AQUA-MODIS para MPS entre os 

quanto à distribuição temporal e espacial caracteristicas do MPS, como também sua 

relação com fenômenos climáticos 

parâmetros meteoceanográficos característicos para a PCRN.

A Figura 3.5 mostra a variação espacial e temporal do MPS derivada das imagens 

AQUA-MODIS entre 2009

continental adjacente ao Litoral Setentrional (LS) e a plataforma continental adjacente ao 

Litoral Oriental (LO). Para ambas as regiões foi possível identificar a sazonalidade do 

MPS, em que o período com as maiores concentrações de MPS ocorrem principalm

entre os meses de maio-setembro, com picos em julho, que define o período chuvoso 

corroborado pelos dados pluviométricos para o RN (INMET, 2012)

Figura 3.5: (a) A variação espacial 2009
adjacente ao Litoral Setentrional (LS) e ao 
MPS entre os anos de 2009-2012 para cada setor da PCRN.

 

Em média é possível verificar que a região da plataforma continetal adjacente ao 

LS possui as maiores variações de MPS, provavelmente devido à baixa declividade e 

maior largura média desse setor, conforme avaliação feita nas Cartas Náuticas n° 21.900 

da Ponta Maceio ao Cabo Calcanhar

Marinha do Brasil, fatores que facilitam a ação das ondas na ressuspensão de sedimentos 

de fundo, devido ao contato com porções mais rasas do assoalho marinho, e dos ventos 

intensos que impulsionam a corrente de deriva no sentido de E para W. No entanto, no 

13.       

SÉRIES TEMPORAIS DE IMAGENS DE MPS 

Com base no algoritmo regional desenvolvido para a PCRN, utilizando o modelo 

de 1 km, foram criadas séries temporais com imagens mensais do 

MODIS para MPS entre os anos de 2009-2012 e foram analisadas em detalhe 

quanto à distribuição temporal e espacial caracteristicas do MPS, como também sua 

relação com fenômenos climáticos globais, feições morfológicas de fundo marinho e 

parâmetros meteoceanográficos característicos para a PCRN. 

5 mostra a variação espacial e temporal do MPS derivada das imagens 

MODIS entre 2009-2012 para as duas regiões da PCRN: A plataforma

continental adjacente ao Litoral Setentrional (LS) e a plataforma continental adjacente ao 

Litoral Oriental (LO). Para ambas as regiões foi possível identificar a sazonalidade do 

MPS, em que o período com as maiores concentrações de MPS ocorrem principalm

setembro, com picos em julho, que define o período chuvoso 

corroborado pelos dados pluviométricos para o RN (INMET, 2012).  

 
3.5: (a) A variação espacial 2009-2012 do MPS para os setores da plataforma continental 

etentrional (LS) e ao Litoral Oriental (LO); (b) A variação temporal do 
2012 para cada setor da PCRN. 

Em média é possível verificar que a região da plataforma continetal adjacente ao 

LS possui as maiores variações de MPS, provavelmente devido à baixa declividade e 

maior largura média desse setor, conforme avaliação feita nas Cartas Náuticas n° 21.900 

Ponta Maceio ao Cabo Calcanhar e n° 22.100 - do Cabo Calcanhar a Cabedelo

Marinha do Brasil, fatores que facilitam a ação das ondas na ressuspensão de sedimentos 

de fundo, devido ao contato com porções mais rasas do assoalho marinho, e dos ventos 

sos que impulsionam a corrente de deriva no sentido de E para W. No entanto, no 
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Com base no algoritmo regional desenvolvido para a PCRN, utilizando o modelo 

de 1 km, foram criadas séries temporais com imagens mensais do 

2012 e foram analisadas em detalhe 

quanto à distribuição temporal e espacial caracteristicas do MPS, como também sua 

globais, feições morfológicas de fundo marinho e 

5 mostra a variação espacial e temporal do MPS derivada das imagens 

2012 para as duas regiões da PCRN: A plataforma 

continental adjacente ao Litoral Setentrional (LS) e a plataforma continental adjacente ao 

Litoral Oriental (LO). Para ambas as regiões foi possível identificar a sazonalidade do 

MPS, em que o período com as maiores concentrações de MPS ocorrem principalmente 

setembro, com picos em julho, que define o período chuvoso 

.   

 
2012 do MPS para os setores da plataforma continental 

riental (LO); (b) A variação temporal do 

Em média é possível verificar que a região da plataforma continetal adjacente ao 

LS possui as maiores variações de MPS, provavelmente devido à baixa declividade e 

maior largura média desse setor, conforme avaliação feita nas Cartas Náuticas n° 21.900 - 

do Cabo Calcanhar a Cabedelo, da 

Marinha do Brasil, fatores que facilitam a ação das ondas na ressuspensão de sedimentos 

de fundo, devido ao contato com porções mais rasas do assoalho marinho, e dos ventos 

sos que impulsionam a corrente de deriva no sentido de E para W. No entanto, no 
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setor LO foram observados os picos mais elevados de MPS. Tal condição sugere que 

devido à área LO estar inserida numa região de clima úmido com maiores valores de 

precipitação pluviométrica, o que resulta no maior aporte de sedimentos à plataforma 

continental devido ao escoamento superficial dos rios adjacentes. 

A Figura 3.6 mostra a série climatológica e a distribuição espacial do MPS 

derivada das imagens AQUA

2009-2012. Assim como na 

que é no mês de julho que ocorre

No entanto, os maiores valores são observados principalmente na foz do rio Mossoró 

(RM), na região adjacente ao Cabo do Calcanhar e, em menores proporções, próximo à 

foz do rio Açu (RA) e a sul do rio Poten

Figura 3.6: Série climatológica da MPS no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 para 

13.       

setor LO foram observados os picos mais elevados de MPS. Tal condição sugere que 

devido à área LO estar inserida numa região de clima úmido com maiores valores de 

pluviométrica, o que resulta no maior aporte de sedimentos à plataforma 

continental devido ao escoamento superficial dos rios adjacentes.  

6 mostra a série climatológica e a distribuição espacial do MPS 

derivada das imagens AQUA-MODIS para toda a plataforma continental do RN entre 

2012. Assim como na Figura 3.5 (b) as imagens multitemporais de MPS indicam 

que é no mês de julho que ocorrem as maiores concentrações de MPS em toda a PCRN. 

No entanto, os maiores valores são observados principalmente na foz do rio Mossoró 

(RM), na região adjacente ao Cabo do Calcanhar e, em menores proporções, próximo à 

foz do rio Açu (RA) e a sul do rio Potengi (RP). 

Série climatológica da MPS no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 para 
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setor LO foram observados os picos mais elevados de MPS. Tal condição sugere que 

devido à área LO estar inserida numa região de clima úmido com maiores valores de 

pluviométrica, o que resulta no maior aporte de sedimentos à plataforma 

6 mostra a série climatológica e a distribuição espacial do MPS 

MODIS para toda a plataforma continental do RN entre 

) as imagens multitemporais de MPS indicam 

m as maiores concentrações de MPS em toda a PCRN. 

No entanto, os maiores valores são observados principalmente na foz do rio Mossoró 

(RM), na região adjacente ao Cabo do Calcanhar e, em menores proporções, próximo à 

 

Série climatológica da MPS no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 para 
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a região da PCRN. As siglas RM, RA, CC e RP referem-se aos rios Mossoró e Açu, o Cabo do 
Calcanhar e o rio Potengi, respectivamente. 

3.3.5 ANÁLISE ESPACIAL ATRAVÉS DE PRINCIPAIS COMPONENTES 

A análise por Principais Componentes (PC) é um método baseado nas definições 

paramétricas de análise por autovetores e matrizes de variância e covariância (SWAIN & 

DAVIS, 1978), onde, entre as principais características está a redução do número de 

variáveis correlacionadas para determinado conjunto de dados, preservando a variância 

total dos mesmos. No entanto, as interpretações dos resultados são complexas, uma vez 

que os valores de ponderação dos vetores podem ter mais de um significado, constatando 

ainda a necessidade de se combinar métodos não-paramétricos qualitativos, como o 

processo de interpretação visual para a avaliação de conjuntos de bandas (SKIDMORE & 

TUMER 1988; CONESE & MASELLI, 1993). Sendo assim, através da análise por PC é 

possível identificar padrões de distribuição e processos físicos associados à variabilidade 

espacial e temporal do MPS, possibilitando a interpretação desses dados em relação ao 

contexto regional que os abrange. 

O gráfico da PC1 (Figura 3.7a) respondeu com valores de variância negativos nos 

autovetores aos altos índices pluviométricos (ou sob a influência de La Niña) observados 

tanto no litoral setentrional quanto oriental (Figura 3.7b), assim como valores positivos 

em época de estiagem (ou sob a influência de El Niño). Tal fato aponta para uma 

correlação inversa entre alta pluviosidade e os valores negativos dos autovetores na PC1. 

Do mesmo modo, para a PC2 o mesmo gráfico apontou para altos valores positivos dos 

autovetores nos primeiros meses de 2011, considerados secos e sob a influência de El 

Niño e valores negativos desses autovetores nos primeiros meses de 2012, período 

chuvoso e sob a influência de La Niña. Para o LO as variações positivas em períodos de 

estiagem sugerem que os agentes ambientais causadores da ressuspensão e transporte da 

pluma de MPS seja a ação das ondas, correntes de maré e/ou de deriva litorânea. De 

maneira contrária as observações anteriores, o gráfico da PC3 na Figura 3.7(a) 

acompanhou de forma diretamente proporcional às oscilações dos fenômenos El Niño e 

La Niña, onde nos períodos de estiagem (Figura 3. 7b) os autovetores mostram valores 

positivos, enquanto que para o período chuvoso foram negativos. Portanto, na PC3 
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observam-se as maiores variações do MPS relac

ondas, correntes costeiras e de maré

Figuran 3.7: (a) Série temporal de autovetores referentes aos 3 primeiros modos espaciais da 
análise de Principais Componentes, para os anos de 2009 a 2012;
Multivariado El Nino Oscilação Sul (IME), onde valores de 1
Niña, enquanto de 45-63 (46
acumulada para as estações de Macau e Natal, respect
plataformas continental do litoral setentrional (LS) e do litoral oriental (LO), para os anos de 
2009 a 2012. 

 

Tendo como base a interação observada entre a variância dos autovetores de MPS 

e a pluviosidade, assim como os fenômenos atmosférico

Oscilação Sul (ENOS) e La Niña

Niño Oscilação Sul (IME, ALLAN & ANSELL, 2006; RAYNER 

& TIMLIN, 1993, 2011), pode

às séries temporais de MPS das imagens AQUA

comportamento da variância 

condicionado aos períodos de maiores valores de precipitação. Nas imagens, a área com 

cores em tons de vermelho adjacente à foz do rio Mossoró foi a região com a maior 

variância desse parâmetro. Na região do 

pluma de sedimentos oriunda principalmente da descarga da foz do rio Potengi, que se 

estende para norte devido à corrente de deriva litorânea até a região do Cabo do 

Calcanhar. De maneira menos intensa observa

baixa variância aponta para o ineficiente aporte de sedimentos desse rio, consequência de 

represamentos e da ocupação densa e desordenada das margens e do estuário (por 

exemplo, por salinas e fazendas de camarão), ac

mesmo. 

13.       

se as maiores variações do MPS relacionadas às forçantes hidrodinâmicas: 

ondas, correntes costeiras e de maré. 

 
Série temporal de autovetores referentes aos 3 primeiros modos espaciais da 

análise de Principais Componentes, para os anos de 2009 a 2012; (b) Série temporal do Índice 
Oscilação Sul (IME), onde valores de 1-19 denotam fortes eventos de 

63 (46-64) denotam fortes eventos de El Niño; precipitação mensal 
acumulada para as estações de Macau e Natal, respectivamente situadas nos litorais adjacentes as 
plataformas continental do litoral setentrional (LS) e do litoral oriental (LO), para os anos de 

Tendo como base a interação observada entre a variância dos autovetores de MPS 

e a pluviosidade, assim como os fenômenos atmosférico-oceânicos globais 

La Niña, aqui compreendida através do Índice Multivariado 

o Sul (IME, ALLAN & ANSELL, 2006; RAYNER et al.

& TIMLIN, 1993, 2011), pode-se verificar que, de modo geral, a análise por PC aplicada 

às séries temporais de MPS das imagens AQUA-MODIS (Figura 3.

comportamento da variância do MPS para esse período, na PC1, esteve sempre 

condicionado aos períodos de maiores valores de precipitação. Nas imagens, a área com 

cores em tons de vermelho adjacente à foz do rio Mossoró foi a região com a maior 

variância desse parâmetro. Na região do LO, as cores em laranja amarelado indicam a 

pluma de sedimentos oriunda principalmente da descarga da foz do rio Potengi, que se 

estende para norte devido à corrente de deriva litorânea até a região do Cabo do 

Calcanhar. De maneira menos intensa observa-se pluma próxima à foz do rio Açu, onde a 

baixa variância aponta para o ineficiente aporte de sedimentos desse rio, consequência de 

represamentos e da ocupação densa e desordenada das margens e do estuário (por 

exemplo, por salinas e fazendas de camarão), acarretando numa baixa competência do 
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ionadas às forçantes hidrodinâmicas: 

 
Série temporal de autovetores referentes aos 3 primeiros modos espaciais da 

Série temporal do Índice 
19 denotam fortes eventos de La 

; precipitação mensal 
ivamente situadas nos litorais adjacentes as 

plataformas continental do litoral setentrional (LS) e do litoral oriental (LO), para os anos de 

Tendo como base a interação observada entre a variância dos autovetores de MPS 

oceânicos globais El Niño 

, aqui compreendida através do Índice Multivariado El 

et al., 2006; WOLTER 

se verificar que, de modo geral, a análise por PC aplicada 

Figura 3.8a) indicaram que o 

do MPS para esse período, na PC1, esteve sempre 

condicionado aos períodos de maiores valores de precipitação. Nas imagens, a área com 

cores em tons de vermelho adjacente à foz do rio Mossoró foi a região com a maior 

LO, as cores em laranja amarelado indicam a 

pluma de sedimentos oriunda principalmente da descarga da foz do rio Potengi, que se 

estende para norte devido à corrente de deriva litorânea até a região do Cabo do 

pluma próxima à foz do rio Açu, onde a 

baixa variância aponta para o ineficiente aporte de sedimentos desse rio, consequência de 

represamentos e da ocupação densa e desordenada das margens e do estuário (por 

arretando numa baixa competência do 
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A PC2 aponta para os valores de variância do MPS não compreendidos na PC1, 

observados nas regiões próximas a Praia de Ponta Negra e o Alto de Touros (cores em 

tons de verde claro na Figura 3.

rios, sugere-se que as plumas sejam condicionadas por forçantes hidrodinâmicas, como 

correntes marinhas, ondas e ventos (VIANNA & SOLEWICZ, 1988; VIANNA 

1989; SOLEWICZ, 1989; TESTA & BOSENCE, 1999). A baixa variância

descrita na PC3 aparece restrita a região entre os estuários do rio Piranhas

Galinhos (cores em tons de azul na 

sujeita a processos erosivos relacionados à dinâmica da circulação costeira, alia

suprimento sedimentar deficiente. Sendo assim, podemos inferir que as regiões marcadas 

pelas PC2 e PC3 são respectivamente regiões com menor e maior déficit de MPS, 

vulneráveis a erosão (TABOSA & VITAL, 2006; SANTOS 

2012) e dominadas principalmente por forçantes ambientais meteoceanográficas como 

ondas, correntes de maré e de deriva litorânea

Figura 3.8: (a) Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicad
de MPS obtida por satélite, para os anos de 2009 a 2012.
MPS. As siglas: RM, RA, EG, AT, CC, RP e PPN 
Galinhos, Alto de Touros, Cabo do Calc

 

De acordo com a Figura 3.

acordo com a variância e a disponibilidade relativa de MPS: Zona 1 de alta variância com 

elevada disponibilidade de sedimentos, região vermelha ao largo do estuário do RM; 

zona 2 de média variância e disponib

de Ponta Negra até o Alto de Touros; zona 3 de baixa variância e com pouca 

13.       

A PC2 aponta para os valores de variância do MPS não compreendidos na PC1, 

observados nas regiões próximas a Praia de Ponta Negra e o Alto de Touros (cores em 

Figura 3.8a). Como essas duas regiões não sofrem influência de 

se que as plumas sejam condicionadas por forçantes hidrodinâmicas, como 

correntes marinhas, ondas e ventos (VIANNA & SOLEWICZ, 1988; VIANNA 

1989; SOLEWICZ, 1989; TESTA & BOSENCE, 1999). A baixa variância

descrita na PC3 aparece restrita a região entre os estuários do rio Piranhas

Galinhos (cores em tons de azul na Figura 3. 8a). Tal condição aponta para uma área 

sujeita a processos erosivos relacionados à dinâmica da circulação costeira, alia

suprimento sedimentar deficiente. Sendo assim, podemos inferir que as regiões marcadas 

pelas PC2 e PC3 são respectivamente regiões com menor e maior déficit de MPS, 

vulneráveis a erosão (TABOSA & VITAL, 2006; SANTOS et al., 2012; AMARO 

e dominadas principalmente por forçantes ambientais meteoceanográficas como 

ondas, correntes de maré e de deriva litorânea. 

 
Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicadas

de MPS obtida por satélite, para os anos de 2009 a 2012. (b) Zonas de variância e disponibilidade de 
As siglas: RM, RA, EG, AT, CC, RP e PPN representam os rios Mossoró e Açu, estuário de 

Galinhos, Alto de Touros, Cabo do Calcanhar, rio Potengi e praia de Ponta Negra, respectivamente

Figura 3.8 (b) pode-se classificar na PCRN quatro zonas de 

acordo com a variância e a disponibilidade relativa de MPS: Zona 1 de alta variância com 

elevada disponibilidade de sedimentos, região vermelha ao largo do estuário do RM; 

zona 2 de média variância e disponibilidade de sedimentos, região amarela desde a Praia 

de Ponta Negra até o Alto de Touros; zona 3 de baixa variância e com pouca 
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A PC2 aponta para os valores de variância do MPS não compreendidos na PC1, 

observados nas regiões próximas a Praia de Ponta Negra e o Alto de Touros (cores em 

egiões não sofrem influência de 

se que as plumas sejam condicionadas por forçantes hidrodinâmicas, como 

correntes marinhas, ondas e ventos (VIANNA & SOLEWICZ, 1988; VIANNA et al., 

1989; SOLEWICZ, 1989; TESTA & BOSENCE, 1999). A baixa variância de MPS 

descrita na PC3 aparece restrita a região entre os estuários do rio Piranhas-Açu e 

8a). Tal condição aponta para uma área 

sujeita a processos erosivos relacionados à dinâmica da circulação costeira, aliado ao 

suprimento sedimentar deficiente. Sendo assim, podemos inferir que as regiões marcadas 

pelas PC2 e PC3 são respectivamente regiões com menor e maior déficit de MPS, 

., 2012; AMARO et al., 

e dominadas principalmente por forçantes ambientais meteoceanográficas como 

 
as à série temporal mensal 

Zonas de variância e disponibilidade de 
os rios Mossoró e Açu, estuário de 

, respectivamente. 

se classificar na PCRN quatro zonas de 

acordo com a variância e a disponibilidade relativa de MPS: Zona 1 de alta variância com 

elevada disponibilidade de sedimentos, região vermelha ao largo do estuário do RM; 

ilidade de sedimentos, região amarela desde a Praia 

de Ponta Negra até o Alto de Touros; zona 3 de baixa variância e com pouca 
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disponibilidade de sedimentos, marcada em verde entre a área adjacente ao rio Piranhas-

Açu e Estuário de Galinhos, e a sul da Praia de Ponta Negra; zona 4 com baixa à nula 

variância e com fraco ou nulo aporte de sedimentos, região em azul em toda a imagem. 

A Figura 3.9 (a, b, c, d) marca os modos espaciais da análise por Principais 

Componentes aplicados à série temporal de MPS das imagens AQUA-MODIS 

separadamente para os meses dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. A Figura 3.9(a) 

mostra que para o ano de 2009 ocorreram altos valores de precipitação pluviométrica 

para a região decorrente da atuação do fenômeno La Niña. Assim, foi possível observar 

na imagem que durante esse período o comportamento do MPS apontou na PC1 as 

maiores variâncias e que as disponibilidades de MPS estiveram presentes nas fozes dos 

rios Mossoró e Potengi. Nessas zonas foi possível observar que as plumas de MPS 

derivadas das descargas dessas drenagens mantiveram a tendência de deslocamento para 

oeste (rio Mossoró) e para norte (rio Potengi), acompanhando a corrente de deriva 

litorânea.  

Na Figura 3. 9(a), a PC3 definiu ainda que a pluma de MPS originada da foz do rio 

Potengi se estende para norte alcançando a costa do Cabo do Calcanhar e prossegue 

atingindo o LS. Por outro lado, na Figura 3.9 (b) foi possível identificar que devido à 

influência do evento El Niño, o baixo índice pluviométrico desse ano mostrou que as 

áreas com as principais concentrações e variância de MPS estiveram localizadas em 

regiões ausentes de desembocaduras de rios, sem influência de suas descargas, como na 

zona marcada em cores avermelhadas ao largo da Praia de Ponta Negra e na região entre 

o Cabo do Calcanhar e o Alto de Touros. Na Figura 3.9 (b e c) pode-se perceber que na 

foz do rio Mossoró, devido ao reduzido aporte de sedimentos, a variância da pluma de 

MPS é dividida entre a PC1 e PC2, respectivamente, predominando em cores laranja 

avermelhado e amarelo com tendência de deslocamento para NNE, sugerindo que o 

padrão de dispersão e direção de deslocamento esteja relacionadoao efeito da corrente de 

maré vazante. A Figura 3.9 (c) mostra que para o ano de 2011 as plumas de MPS mais 

expressivas, marcadas pela PC2 e PC1 com cores de verde e vermelho, predominaram no 

LO da PCRN, desde o rio Potengi até o Cabo do Calcanhar, provavelmente 

condicionadas pelas chuvas mais expressivas nesse setor do RN. A área a sul da foz do 

rio Potengi e ao largo de Praia de Ponta Negra aparece como uma área de hotspot 
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erosional, com fortes padrões de dispersões tanto para a PC1 (

para a PC2 (Figura 3.9c). Tal fato indica que o sedimento dessa zona costeira seja 

erodido da linha de costa e retrabalhado pela ação das ondas e correntes de maré e, 

consequentemente, transportado em suspensão pelas correntes costeiras

Figura 3.9: Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicada à série temporal mensal de 
MPS obtida por satélite, para os anos de (a) 2009, (b) 2010, (c) 2011 e  (d) 2012
trata-se da série temporal da IME (
denotam fortes eventos de La Nina
Precipitação mensal acumulada para as estações de 
adjacentes às plataformas setentrional (PCS) e oriental (PCO), para os anos de 2009 a 2012
RM, RA, EG, AT, CC, RP e PPN 
Touros, Cabo do Calcanhar, rio Potengi e praia de Ponta Negra

 

Em todas as imagens da 

Piranhas-Açu e Estuário de Galinhos esteve, para todo o período analisado, com baixa 

variância e disponibilidade de MPS marcadas pelas PC2 e PC3 (em tons de verde e azul, 

respectivamente). A análise feita nas imagens AQUA

superfície do mar (TSM) do dia 18/08/2009 (

13.       

erosional, com fortes padrões de dispersões tanto para a PC1 (Figura 3.

9c). Tal fato indica que o sedimento dessa zona costeira seja 

e costa e retrabalhado pela ação das ondas e correntes de maré e, 

consequentemente, transportado em suspensão pelas correntes costeiras

Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicada à série temporal mensal de 
r satélite, para os anos de (a) 2009, (b) 2010, (c) 2011 e  (d) 2012

série temporal da IME (Índice Multivariado El Nino Oscilação Sul), onde valores de 1
La Nina, enquanto de 45-63 (46-64) denotam fortes eventos de 

acumulada para as estações de Macau e Natal, respectivamente situadas nos litorais 
s plataformas setentrional (PCS) e oriental (PCO), para os anos de 2009 a 2012

RM, RA, EG, AT, CC, RP e PPN representam os rios Mossoró, Açu, estuário de Galinhos, Alto de 
Touros, Cabo do Calcanhar, rio Potengi e praia de Ponta Negra, respectivamente. 

Em todas as imagens da Figura 3.9 (a, b, c, d), a região compreendida entre o rio 

Açu e Estuário de Galinhos esteve, para todo o período analisado, com baixa 

variância e disponibilidade de MPS marcadas pelas PC2 e PC3 (em tons de verde e azul, 

respectivamente). A análise feita nas imagens AQUA-MODIS par

superfície do mar (TSM) do dia 18/08/2009 (Figura 3.10a) sugere um padrão 
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Figura 3.9b e 9d) quanto 

9c). Tal fato indica que o sedimento dessa zona costeira seja 

e costa e retrabalhado pela ação das ondas e correntes de maré e, 

consequentemente, transportado em suspensão pelas correntes costeiras.  

 
Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicada à série temporal mensal de 

r satélite, para os anos de (a) 2009, (b) 2010, (c) 2011 e  (d) 2012. Para cada imagem 
), onde valores de 1-19 

64) denotam fortes eventos de El Nino; 
Macau e Natal, respectivamente situadas nos litorais 

s plataformas setentrional (PCS) e oriental (PCO), para os anos de 2009 a 2012. As siglas: 
Açu, estuário de Galinhos, Alto de 

respectivamente.  

compreendida entre o rio 

Açu e Estuário de Galinhos esteve, para todo o período analisado, com baixa 

variância e disponibilidade de MPS marcadas pelas PC2 e PC3 (em tons de verde e azul, 

MODIS para a temperatura da 

10a) sugere um padrão 
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hidrodinâmico em que águas mais frias com cerca de 26°C (tons azulados na Figura 

3.10a) encontram-se a partir do Alto de Touros, estendendo-se para oeste e se bifurcando 

na altura do limite entre a plataforma e o talude continental, com parte dessa massa 

d’água seguindo para noroeste (setas azuis na Figura 3.10a) sob influência da Corrente 

Norte do Brasil, que flui paralela à geometria de quebra do talude continental 

(KNOPPERS et al., 1999). Enquanto isso, a outra parte dessa massa d’água adentra e 

avança pela plataforma continental estacionando-se na área compreendida entre região do 

Alto de Touros e Estuário de Galinhos (Figura 3.10a), avançando até a foz do rio 

Piranhas-Açu (a seqüência de setas azuis na Figura 3.10a indicam a direção provável do 

fluxo hidrodinâmico). Tal fenômeno sugere uma barreira hidrodinâmica intermitente que 

pode estar condicionando por correntes principalmente de maré (Figura 3.10a) regulando 

a passagem de MPS de leste para oeste e trapeando o MPS na região compreendida entre 

o Alto de Touros e o Estuário de Guamaré (Figura 3.10b). Dados de velocidade de 

corrente (Figura 3.10d) apontam para esse comportamento das correntes nessa região 

(VITAL et al., 2008).  

Nesta mesma porção, a imagem de MPS para o dia 17/06/2009 (Figura 3.10b) 

indica uma feição em forma de vórtice anti-horário com concentrações de MPS em torno 

de 4,0-0,3 mg/L, ocorrendo para além do talude continental a partir da região do Alto de 

Touros, prolongando-se por aproximadamente 40 km para além da quebra da plataforma 

continental (setas pretas na Figura 3.10b). Essa feição sugere que o MPS retido nessa 

porção da plataforma é retirado e transportado para fora desse setor, lançado para além da 

plataforma continental e acarretando na reposição deficiente na porção a oeste, 

compreendida entre o rio Piranhas-Açu e o Estuário de Galinhos, onde se observa intensa 

taxa de erosão da linha de costa (Figura 3.10c). 
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Figura 3.10: (a) Imagem do sensor AQUA-MODIS para TSM dia 18/08/2009. (b) Imagem do 
sensor AQUA-MODIS para MPS para o dia 17/06/2009, destacando um vórtice de sentido anti-
horário como mostram as setas pretas. (c) Modos espaciais da análise por Principais Componentes 
aplicadas à série temporal mensal de MPS obtida por satélite, para os anos de 2009 a 2012, 
sobreposta pelas zonas de variância e disponibilidade de MPS. (d) Estação oceanográfica mostrando 
o diagrama de círculo dos vetores velocidade de corrente, coletados por VITAL et al. (2008) 
integrado a imagem Landsat 7-ETM+ para destaque da morfologia do substrato marinho. As setas 
indicam feições descritas no corpo do texto. A linha azul demarca o limite da plataforma continental 
desde a costa até a isóbata de 60 metros. As siglas: RA, EG e AT representam o rio Açu, estuário de 
Galinhos e região do Alto de Touros, respectivamente. 

 

Imagens do satélite LANDSAT de 2002 a 2010 foram processadas para destaque 

do MPS através do algoritmo de TASSAN (1993), já utilizado por alguns autores em 

outras porções da plataforma continental nordeste e sudeste do Brasil (LORENZETTI et 

al. 2007; TEXEIRA, 2012). Através da análise por PC dessas imagens foi observada a 

área com as maiores variâncias de MPS compreendida entre a linha de costa e a isóbata 
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de 5 metros (Figura 3.11a). As maiores variâncias de MPS marcadas em vermelho pela 

PC1 na Figura 3.11(a) aparecem desde a região do Alto de Touros até a foz do rio Açu. A 

partir da área em frente ao estuário do rio Piranhas-Açu predominaram feições 

correspondentes às PC2 e PC3 (em tons de verde e azul na Figura 3.11a), provavelmente 

sob a influência dos sedimentos aportados por esse rio, que tomam a direção da corrente 

de deriva litorânea para oeste indicada pelas setas verdes na Figura 3.11(a). Tendo em 

vista que o paleocanal submerso do rio Açu encontra-se imediatamente a frente da 

desembocadura atual (Figura 3.11a), observa-se que o sedimento trazido de leste pela 

corrente costeira, indicada pelas setas vermelhas na Figura 3.11(a), tem seu caminho 

interrompido aparentemente por uma barreira hidrodinâmica formada pela massa d’água 

desse rio conduzindo o MPS, em sua maior parte, para o interior desse vale submerso. Os 

sedimentos encontrados nos primeiros 10 metros de profundidade no interior do 

paleocanal submerso são de origem essencialmente terrígena (Figura 3.11c, VITAL et al., 

2005; 2008). Vale ressaltar que as feições marcadas pelas PC1, PC2 e PC3 nas imagens 

LANDSAT compreendem a zona onde ocorrem as maiores variâncias de MPS, ou seja, a 

área de maior remobilização e ressuspensão de sedimentos nessa região da LS, 

provavelmente devido à ação de forçantes como ondas e correntes marinhas. Dessa 

maneira, tais feições podem indicar a posição onde se localiza a profundidade de 

fechamento, que corresponde ao limite em mar da movimentação significativa de 

sedimentos (HALLERMEIER, 1978, 1981), que para o período analisado variou em 

torno da isóbata de 5 metros. 
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Figura 3.11: (a) Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicadas à série 
temporal de MPS obtida por satélite, para os anos de 2002 a 2010, sobreposta à imagem 
LANDSAT 7-ETM+ de 2002 que define a morfologia do substrato marinho encontradas na 
porção submersa da PCS. (b) Modos espaciais da análise por Principais Componentes aplicadas 
à série temporal mensal de MPS obtida por satélite, para os anos de 2009 a 2012, adicionada 
pelas zonas de variância e disponibilidade de MPS. (c) Mapa faciológico onde: 1- Areia 
biosíliciclastica; 2- Areia bioclástica; 3 - Areia siliciclástica; 4 - Areia Silicibioclástica; 5 - 
Cascalho bioclástico; 6 - Marga carbonática; 7 - Lama carbonática; 8 - Lama terrígena; 9 - 
Marga arenosa; 10 - Cascalho siliciclástico; 11 - Sedimentos finos de talude; 12 – Recifes, 
(VITAL et al., 2005; 2008). As setas indicam feições descritas no corpo do texto. A linha azul 
demarca o limite da plataforma continental desde a costa até a isóbata de 60 metros. As siglas: 
RA e EG representam o rio Açu e o estuário de Galinhos, respectivamente. 

 

3.3.6 CORRELAÇÕS COM EROSÃO COSTEIRA 

Alguns monitoramentos utilizando geotecnologias de alta precisão foram 

realizados nas zonas 2 e 3 (Figura 3. 12a, c), respectivamente de média e baixa variância 
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e disponibilidade de sedimentos, e apontaram altas taxas de recuo da linha de costa 

(GRIGIO et al., 2005; SOUTO, 2009; NASCIMENTO, 2009; FRANCO et al. 2012; 

SANTOS & AMARO, 2011, AMARO et al., 2012). Souto (2009) e Nascimento (2009), 

através de imagens de satélites e fotografias aéreas, observaram em escala decadal que a 

área destacada em vermelho entre os estuários dos rios Açu e Galinhos na Figura 3.12(a) 

sofreu alterações significativas na linha de costa com balanço sedimentar indicando 

intenso processo erosivo, revelando o deslocamento das ilhas barreiras de leste para oeste 

com abertura e fechamento de canais de maré e formação de ilhas barreiras. Santos, 

(2011) e Santos et al., (2012), através de levantamentos geodésicos de precisão, 

constataram para a mesma região em escala interanual sob a ação do fenômeno El Niño, 

o balanço sedimentar volumétrico para as praias arenosas expostas que se mostrou 

negativo, sendo constatados ciclos destrutivos intensos e construtivos deficientes devido 

baixa resiliência ou capacidade de regeneração sedimentar das praias arenosas.  

Tendo em vista que as zonas mapeadas como sendo de baixa disponibilidade de 

MPS na Figura 3.12(a) apontam para áreas com intensa erosão no LS da PCRN, Ferreira 

et al., (a, submetido), de maneira análoga aos trabalhos com esse cunho realizados 

anteriormente, encontrou resultados semelhantes para o LO, especificamente na área ao 

largo da Praia de Ponta Negra (Figura 3.12c). Nessa área, os levantamentos geodésicos 

de precisão integrando todo o perfil praial desde a sua porção emersa até a profundidade 

de fechamento revelou intensa erosão entre os meses de julho a novembro de 2012, com 

a linha de costa recuando mais de 30 metros em alguns trechos dessa praia, com perdas 

em área de aproximadamente 2,76 ha. O balanço sedimentar foi negativo para esse 

mesmo período em cerca de -215.381,70 m³ em todo o perfil praial, sendo -38.754,16 m³ 

na parte emersa e -176.627,54 m³ na porção submersa. Dessa maneira, pode-se inferir que 

na costa do RN as zonas mapeadas como de média e baixa variância e disponibilidade de 

sedimentos são indicativas de setores de hotspot erosional, ou seja, áreas que sofrem com 

intensos processos erosivos. 
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Figura 3.12: (a) Imagem Landsat 7-ETM+ de 2002 mostrando as morfologias de fundo 
encontradas na porção submersa da PCS. (b) Modos espaciais da análise por Principais 
Componentes aplicadas à série temporal mensal de MPS obtida por satélite, para os anos de 
2009 a 2012, acrescentadas pelas zonas de variância e disponibilidade de MPS. (c) Imagem 
Landsat 5-TM indicando a pluma de MPS em azul e as feições de fundo como bancos submersos 
paralelos a linha de costa ao largo da área adjacente à Praia de Ponta Negra, sul do estuário do 
rio Pontengi. 

 

3.4 CONCLUSÕES  

Neste estudo, as concentrações de MPS na PCRN obtidas em estações in situ foram 

comparadas em tempo quase síncrono com imagens do sensor AQUA-MODS entre os 

anos de 2003 a 2010. Para isso, o modelo empírico exponencial derivado da relação entre 

a banda de reflectância espectral centrada em Rsr667 e dados in situ explicou cerca de 

75% das variações de MPS na PCRN, com um erro médio quadrático de 0,349 mg/L e 
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erro médio relativo de 28,5%. Através da série climatológica de imagens mensais de 

MPS entre os anos de 2009-2012, foi possível identificar uma sazonalidade de MPS, e 

com as maiores concentrações desse parâmetro ocorreram entre os meses de maio-

setembro com picos máximos em julho. A região do LS da PCRN possui em média as 

maiores variações de MPS; contudo, é no LO que se encontram os maiores picos de 

MPS. A análise por PC apontou para toda a PCRN que as variâncias dos autovetores 

acompanharam períodos de seca e chuva, relacionados aos fenômenos climáticos globais 

El Niño e La Niña. As PC aplicadas à mesma série temporal indicaram quatro (4) zonas 

de alta, média, baixa e sem nenhuma variância e disponibilidade de MPS distribuídas por 

toda a PCRN.  

Nessas zonas, monitoramentos de detalhe utilizando geotecnologias de alta precisão, 

realizados nas zonas de média e baixa variância e disponibilidade de sedimentos, 

apontaram altas taxas de erosão e recuo da linha de costa, bem como o balanço 

sedimentar indicando intenso processo erosivo, principalmente na porção submersa do 

perfil praial. Portanto, fica evidente que a análise multitemporal das imagens de MPS por 

PC é um importante método sinóptico de avaliação da disponibilidade e distribuição de 

sedimentos em suspensão numa escala regional, além de ser uma ferramenta indicadora 

de regiões sujeitas ou não a intensos processos erosivos.  
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma metodologia desenvolvida para levantamento, geração e 
avaliação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de superfícies praiais (setores emersos e submersos) 
de litorais arenosos a partir da integração de dados topográficos e batimétricos in situ, georreferenciados 
com precisão compatível aos estudos geomorfológicos da dinâmica costeira de curto prazo. A 
metodologia desenvolvida consiste em: a) levantamento topográfico da porção emersa da praia com o 
emprego do método de posicionamento relativo cinemático utilizando os Sistemas GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) com apoio de um quadriciclo motorizado; b) levantamento batimétrico da 
porção submersa do perfil praial, apoiado por embarcação equipada com ecossonda e receptor GNSS, 
operando em modo relativo cinemático; e, c) integração de dados de levantamentos topográficos e 
batimétricos para obtenção de MDE mais realista do perfil de praia. Os posicionamentos GNSS 
envolvidos nos levantamentos topográficos e batimétricos foram executados em relação às estações de 
controle da rede geodésica implantada para a área de estudo, que fornecem referencial geodésico 
vinculado ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), o qual é unívoco, fixo e relativamente estável no 
tempo. A metodologia foi aplicada para a praia de Ponta Negra, Região Nordeste do Brasil, caracterizada 
pela intensa ocupação humana e drástica erosão costeira, que oferece uma demanda motivadora para a 
potencialidade do procedimento proposto, relacionada à produtividade dos levantamentos e à precisão dos 
resultados, sem dúvida,  provando o progresso alcançado em comparação com os métodos clássicos de 
levantamento de perfis completos de praia. 
 
ABSTRACT: This work presents a methodology developed for survey data acquisition, generation and 
evaluation of Digital Elevation Models (DEM) of beach surfaces (emerged and submerged sectors) on 
sandy shores based on the integration of topographic and bathymetric in situ data accurately 
georeferenced and compatible with studies of geomorphologic coastal dynamics on a short-term basis. 
The methodology consists of following three steps: a) surveying the onshore portion of the beach, by 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) kinematic relative positioning; b) bathymetric survey of the 
submerged portion of the beach profile, supported by vessel equipped with echo sounder and GNSS 
receiver operating on kinematic relative mode, and c) data integration of topographic and bathymetric 
surveys to more realistic DEM of beach profile. The GNSS positioning involved in topographic and 
bathymetric surveys were executed relative to control stations of the geodetic position network to the 
study area, providing geodetic reference to Geodetic Brazilian System (GBS), which is univocal, fixed 
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and relatively stable over time. The methodology was applied to Ponta Negra Beach, northeast Brazil, 
characterized by intensive human occupation and coastal erosion, which offers a motivating request to 
proposed procedure related to survey productivity and accuracy of results, doubtless proving a progress 
achieved compared to classical methods of surveying entire beach profiles. 
Keywords: GNSS, DEM, topobathymetric surveys. 

4.1 INTRODUÇÃO  

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

de perfis topográficos dispostos perpendicularmente às Linhas 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 (CHAVES, 2005; LIMA, 2004). No entanto, fatores ambientais 

dinâmicos, como variação de maré e clima de ondas e ventos, não permitiam que o perfil 

fosse levantado por terra até a profundidade de fechamento, que corresponde ao limite 

em mar da movimentação significativa de sedimentos (HALLERMEIER, 1978; 1981). 

Para o conhecimento das feições submersas da zona de praia, portanto, era realizado o 

levantamento batimétrico, que tinha referencial diferente do levantamento topográfico, o 

que inviabilizava a integração dos produtos gerados.  

Com o avanço e proliferação das técnicas espaciais de posicionamento, 

especialmente o GPS (Global Positioning System), os métodos clássicos foram 

substituídos pelo espacial, com os benefícios da precisão, simplicidade operacional, 

rapidez e baixo custo (SANTOS, 2011; TANAJURA et al., 2011; GONÇALVES et al., 

2010; ROCHA et al., 2009; BAPTISTA et al., 2008). A partir dessa técnica, cada vez 

mais precisa e rápida, tornou-se possível a realização de levantamentos topográficos e 

batimétricos georreferenciados e de precisão. No entanto, tais levantamentos ainda eram 

realizados separadamente e em referenciais geodésicos diferentes, como exemplo citam-

se alguns levantamentos topográficos georreferenciados (SANTOS et al., 2012; 

GONÇALVES et al., 2010; ROCHA et al., 2009; BAPTISTA et al., 2008; ESTEVES et 

al., 2006; MOORE et al., 2006; BOAK & TURNER, 2005) e batimétricos (NOAA OCS, 

2013a; 2013b; MB DHN, 2011; IHO, 2008; NOAA OCS, 1976). Algumas estratégias de 

levantamentos integrados entre altimetria e batimetria já foram apontadas por Muehe 

(1996) e Belligotti & Muehe (2012). No entanto, a execução de levantamentos com a 

ausência de referenciais fixos, unívocos e relativamente estáveis no tempo dificultou, em 
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ambas as estratégias, a amarração vertical e, portanto, a integração dos levantamentos da 

porção submersa com aqueles da porção emersa da zona de praia.  

Este artigo apresenta uma metodologia desenvolvida para levantamento, geração e 

avaliação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de superfícies praiais associando os 

setores emersos e submersos em litorais arenosos a partir da integração de dados 

topográficos e batimétricos mensurados in situ e georreferenciados com alta precisão e 

compatíveis aos estudos de geomorfologia e dinâmica costeira de curta duração. A 

metodologia desenvolvida consiste em: a) levantamento topográfico da porção emersa da 

praia com o emprego do método de posicionamento relativo cinemático utilizados nos 

Sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems), com apoio de um veículo 

motorizado; b) levantamento batimétrico da porção submersa do perfil praial, apoiado 

por embarcação dotada de uma ecosonda e de receptor GNSS capaz de operar no modo 

relativo cinemático; e, c) integração geoespacial dos produtos topográficos e batimétricos 

na composição da superfície praial nos setores emerso e submerso.  

Entretanto, os levantamentos e os processamentos para integrações dos resultados 

com alta precisão requerem a criação de uma infraestrutura geodésica de referência nas 

regiões de interesse que forneçam bases curtas ao posicionamento relativo cinemático do 

GNSS, além da precaução com logística de campo eficiente que possibilite os citados 

benefícios do posicionamento georreferenciado. 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.  

A partir da metodologia proposta tornou-se possível a realização de levantamentos 

topográficos e batimétricos georreferenciados ao mesmo referencial geodésico, o que 

permitiu a integração dos levantamentos no setor emerso e submerso na composição do 

perfil de praia. O georreferenciamento de alta precisão dos perfis de praia permite a 

comparação multitemporal de levantamentos sistematicamente realizados ao longo de 

curta escala de tempo, com a possibilidade da identificação e mensuração da variação da 

LC, do cálculo das áreas em erosão e acresção, do cálculo do volume e da orientação do 

transporte de sedimentos ao longo dos setores praiais. Nesse caso, a metodologia 
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proposta apresenta ainda a vantagem da cobertura espacial de extensas áreas, visto que os 

levantamentos clássicos somente forneciam informações pontuais da dinâmica das praias 

e por isso pouco representativa da complexidade da dinâmica costeira e insuficiente para 

o cálculo de áreas e volumes de erosão e/ou acresção em extensões quilométricas de 

praias. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO E DO MODELO GEOID AL 

DE REFERÊNCIA 

 

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

serviu de apoio básico aos levantamentos geodésicos, e o modelo geoidal utilizado na 

altimetria por GNSS. 

 

4.2.1  ÁREA DE ESTUDO  

A Praia de Ponta Negra localiza-se na faixa sedimentar denominada de Bacia 

Pernambuco-Paraíba. Esta região do Litoral Oriental do RN é composta por rochas 

sedimentares do Cretáceo, recobertas por rochas do Grupo Barreiras e sedimentos 

Quaternários, como dunas, terraços marinhos e aluvionares e coberturas arenosas 

diversas. As principais feições geomorfológicas encontradas são praias arenosas 

relativamente planas e estreitas, falésias ativas, tabuleiros costeiros, campos de dunas 

móveis e vegetadas, linhas de recifes de arenitos de praia (beachrocks) e planícies flúvio-

estuarinas (VITAL et al., 2006). A principal assinatura morfológica apresentada pelo 

setor oriental é a seqüência de baías em forma de zeta caracterizada por um tipo 

particular de evolução no qual os efeitos da estruturação neotectônica com alternância de 

altos e baixos estruturais do tipo horsts e grabens (DINIZ, 1998; AMARAL, 1999; 

AMARO, 1998; BEZERRA et al., 1999, 2001). Na Praia de Ponta Negra uma evidente 

situação erosiva prossegue por décadas e os esforços de remediação tem sido ineficazes 

no controle da erosão (AMARO et al. 2013b). Um dos fatores da erosão intensa decorre 

provavelmente dos padrões de refração e difração de ondas muito específicas, que 

promovem erosão diferenciada nos sedimentos do Grupo Barreiras, devido à direção 

persistente de aproximação de ondas (Diniz, 1998; Diniz e Dominguez, 1999). O clima é 
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o Litorâneo do Nordeste Oriental (3b) fortemente influenciado pelas massas de ar úmidas 

provenientes do Oceano Atlântico com 3 a 5 meses secos no verão e chuvosos no inverno 

(Mendonça & Danni-Oliveira, 2007). Os ventos predominantes possuem uma direção de 

sudeste, variando sazonalmente entre ESE e SSE, com velocidades de 3,8 e 9 m/s, 

gerando uma deriva litorânea que durante quase todo o ano transporta sedimentos no 

sentido de S para N. Esta parte do litoral é dominada por ondas de energia mista e 

correntes costeiras longitudinais. As ondas apresentam de 0,2 a 1,5 m de altura na zona 

de arrebentação e correntes costeiras em torno de 0,1 a 0,8 m/s quase sempre no sentido 

de sul para norte (Diniz e Dominguez, 1999; Chaves, 2000; Souza, 2004). Dados de 

ondas e correntes registradas na área abrigada próxima ao Morro do Careca, na Praia de 

Ponta Negra observaram valores médios de velocidade de corrente de 0,05 m/s, com 

máximos de 0,10 m/s ocorrendo entre os quadrantes NO e NE nas marés de vazante e E-

W na enchente. A altura significativa média das ondas observadas nessa mesma área foi 

de 0,78 m, oscilando entre 0,54-0,97 m, com suas direções variando desde sudeste até 

nordeste e período de pico médio com cerca de 4,24 s (Amaro et al., 2012). Ao largo foi 

observada alturas significativas com valores médios de 1,21 m e direções preferenciais de 

E-ESE com período médio de 6,2 s (HIDROCONSULT, 1979; Tavares Junior, 1979). 

Sendo que, através do Sistema de Modelagem Costeira, SMC-Brasil (IH-Cantabria, 

2012.), esses valores médios de alturas significativas de ondas ficaram em torno de 0,78-

1,25 metros, preferencialmente de ENE. 
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Figura 4.1 – Área de estudo em trecho da Praia de Ponta Negra, em Natal/RN, com a localização das 
estações da Rede Geodésica de Referência do Litoral Oriental do RN (RGLO).
 
4.2.2  REDE GEODÉSICA DE REFERÊNCIA

A Rede Geodésica do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (doravante apenas 

RGLO), implantada e mantida pelo Laboratório de Geoprocessamento do Departamento 

de Geologia da UFRN (GEOPRO/DG/UFRN) é constituída por quatro estações 

geodésicas distribuídas em 

foram distribuídas próximas aos principais trechos de interesse dos levantamentos 

costeiros, apresentando a seguinte distribuição: duas estações no trecho da Praia de Ponta 

Negra: a EST-01 e EST-02; uma no trecho da Via Costeira: EST

de Areia Preta: EST-04. A distribuição geográfica das estações que formam a RGLO foi 

escolhida visando possibilitar a formação de linhas de base curtas (poucos quilômetros) 

entre elas e as trajetórias a serem percorridas pelos receptores GNSS sobre a linha de 

costa da área de estudo. 

Em cada estação da rede foram determinadas as coordenadas geodésicas (latitude, 

longitude e altitude geométrica) e a altitude ortométrica referenciadas ao SGB. As 

coordenadas geodésicas foram determinadas com o posicionamento GNSS pelo método 

relativo estático a partir das estações RNNA (Natal/RN), RNMO (Mossoró/RN) e RNCG 

(Campina Grande/PB) da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do GNSS 

13.       

Área de estudo em trecho da Praia de Ponta Negra, em Natal/RN, com a localização das 
estações da Rede Geodésica de Referência do Litoral Oriental do RN (RGLO). 

REDE GEODÉSICA DE REFERÊNCIA 

A Rede Geodésica do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (doravante apenas 

RGLO), implantada e mantida pelo Laboratório de Geoprocessamento do Departamento 

de Geologia da UFRN (GEOPRO/DG/UFRN) é constituída por quatro estações 

 aproximadamente 10 km de litoral (Figura 

próximas aos principais trechos de interesse dos levantamentos 

costeiros, apresentando a seguinte distribuição: duas estações no trecho da Praia de Ponta 

2; uma no trecho da Via Costeira: EST-03 e a última na praia 

04. A distribuição geográfica das estações que formam a RGLO foi 

escolhida visando possibilitar a formação de linhas de base curtas (poucos quilômetros) 

órias a serem percorridas pelos receptores GNSS sobre a linha de 

Em cada estação da rede foram determinadas as coordenadas geodésicas (latitude, 

longitude e altitude geométrica) e a altitude ortométrica referenciadas ao SGB. As 

rdenadas geodésicas foram determinadas com o posicionamento GNSS pelo método 

relativo estático a partir das estações RNNA (Natal/RN), RNMO (Mossoró/RN) e RNCG 

(Campina Grande/PB) da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do GNSS 
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órias a serem percorridas pelos receptores GNSS sobre a linha de 

Em cada estação da rede foram determinadas as coordenadas geodésicas (latitude, 

longitude e altitude geométrica) e a altitude ortométrica referenciadas ao SGB. As 

rdenadas geodésicas foram determinadas com o posicionamento GNSS pelo método 

relativo estático a partir das estações RNNA (Natal/RN), RNMO (Mossoró/RN) e RNCG 

(Campina Grande/PB) da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do GNSS 
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(RBMC). As altitudes ortométricas foram determinadas com a altimetria por GNSS no 

modo relativo, conforme metodologia estabelecida por Santos & Amaro (2011) usando, 

como referências, duas Referências de Nível (RN) da Rede Altimétrica Fundamental do 

Brasil (RAFB), localizadas nas proximidades da área de estudo, e o modelo geoidal 

disponibilizado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), modelo 

MAPGEO2010 (IBGE, 2012). Como resultados dos processamentos de dados GNSS, as 

coordenadas geodésicas das estações tiveram erros padrões com média de 0,010 m em N, 

0,010 m em E e 0,028 m em h. As altitudes ortométricas tiveram erros com média de 

0,048 m em relação às RRNN da RAFB do SGB. Mais informações sobre a metodologia 

de implantação de estações geodésicas de referência podem ser encontradas em Santos & 

Amaro (2011). 

 

4.2.3  MODELO GEOIDAL DE REFERÊNCIA 

 

Na altimetria por GNSS foram utilizadas as alturas geoidais obtidas no modelo 

geoidal desenvolvido e disponibilizado pelo IBGE em conjunto com diversas instituições 

do Brasil, o MAPGEO2010 (IBGE, 2012). O modelo geoidal, que possui resolução 

espacial de 5’ de arco, foi determinado pela fórmula de Stokes, usando dados do modelo 

geopotencial EGM2008, dados gravimétricos terrestres, oceânicos, de satélites e dados 

topográficos na forma digital. No modelo, as alturas geoidais foram obtidas a partir das 

coordenadas geodésicas dos pontos de interesse, em SIRGAS2000. O programa pode ser 

obtido no site do IBGE (IBGE, 2012). A avaliação dos erros absolutos e relativos obtidos 

do modelo geoidal foi descrita por Santos & Amaro (2011). Estes autores observaram 

que em termos relativos, os erros obtidos foram de 1 mm/km a 5 mm/km. Portanto, para 

as linhas de base utilizadas nos levantamentos, inferiores a que 3,5 km, têm-se um erro 

nominal de 3,5 mm a 17,5 mm nas diferenças de alturas geoidais. Mais detalhes sobre 

avaliação de modelos geoidais podem ser encontrados em Santos & Amaro (2011), 

Kotsakis & Sideris (1999) e Featherstone et al. (1998). 

 

4.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

A metodologia proposta consiste em composição e representação de zonas de 
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praia pela integração de levantamentos topográficos e batimétricos, respectivamente, do 

setor emerso e do setor submerso na sua porção máxima (Figura 4.2). Para isso, o MDE 

(Modelo Digital de Elevação) da zona de praia emersa e submersa é gerado a partir de 

pontos amostrais topográficos e batimétricos com coordenadas geodésicas e altitudes 

ortométricas determinadas em relação aos mesmos referenciais geodésicos (EST-01, ...), 

os quais são fixos, unívocos e relativamente estáveis no tempo. Isso permite a integração 

e comparação dos resultados de pesquisas em épocas e áreas diferentes (domínios 

temporal e espacial) e a conversão para outros tipos de referenciais. Tais características 

serão consideradas na metodologia descrita a seguir. 

 

4.3.1  AQUISIÇÃO DOS DADOS GNSS  

 

Na metodologia proposta a aquisição de dados para a geração de MDE de zonas 

de praia é feita em duas etapas: o levantamento topográfico da porção emersa e o 

levantamento batimétrico da porção submersa (Figura 4.2). 

 

4.3.2  MÉTODOS DE POSICIONAMENTO E ALTIMETRIA GNSS 

 

As coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude geométrica) dos pontos 

amostrais topográficos e batimétricos foram determinadas com o posicionamento GNSS 

no método relativo cinemático pós-processado, no qual dois receptores coletam dados, 

simultaneamente, durante um determinado intervalo de tempo, sendo um instalado em 

uma estação de referência (estação base, de coordenadas conhecidas) e o outro nos 

pontos de interesse (estações móveis) (Monico, 2007; Seeber, 1993). Os dados rastreados 

são armazenados nos receptores e, posteriormente, transferidos para o computador, onde 

são processados e ajustados. Como referência aos posicionamentos foi utilizada a estação 

geodésica implantada na área de estudo (EST-01), que forneceu linhas de base curtas em 

toda a área de estudo. Os receptores utilizados nas estações móveis foram do modelo 

Trimble R3, que rastreiam observações da fase da onda portadora na frequência L1 e 

possuem precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm. Na 

estação base foi utilizado o modelo Trimble 5700, que rastreia observações da fase da 

onda portadora nas frequências L1 e L2. 
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Figura 4.2 – Ilustração da metodologia ap
altimétricos de precisão na Praia de Ponta Negra, Natal/RN.

 

As altitudes geométricas

GNSS são convertidas nas ortométricas 

com GNSS (Figura 4.3). Consiste em determinar a altitude ortométrica 

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

geodésicas ( )AAA h,,λα  e altitude ortométrica 

diferenças de altitudes geométricas 

diferenças de alturas geoidais 

geoidal (Santos & Amaro

Ollikainen, 1998): 

 

( iiAiAi NhHHHH ∆∆∆ −+=+=

Figura 
 

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

altitudes ortométricas Hi dos pontos amostrais topográficos e batimétricos são calculadas 

13.       

stração da metodologia aplicada na integração de levantamentos batimétricos e 
altimétricos de precisão na Praia de Ponta Negra, Natal/RN.

As altitudes geométricas hi (relacionadas ao elipsóide de referência) obtidas 

GNSS são convertidas nas ortométricas Hi (nível médio do mar) através da altimetria 

3). Consiste em determinar a altitude ortométrica 

em relação a, pelo menos, uma estação de referência 

e altitude ortométrica ( )AH  conhecidos. Isso é feito através das 

diferenças de altitudes geométricas ( )Aii hhh −=∆ , determinadas 

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

Amaro, 2011; Santos et al., 2011; Featherstone

)i        

 

 
Figura 4.3 – Modelo da altimetria por GNSS. 

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

dos pontos amostrais topográficos e batimétricos são calculadas 
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licada na integração de levantamentos batimétricos e 

altimétricos de precisão na Praia de Ponta Negra, Natal/RN. 

(relacionadas ao elipsóide de referência) obtidas com 

(nível médio do mar) através da altimetria 

3). Consiste em determinar a altitude ortométrica H de um ponto de 

em relação a, pelo menos, uma estação de referência ( )A , de coordenadas 

conhecidos. Isso é feito através das 

, determinadas com GNSS, e das 

, determinadas a partir de um modelo 

Featherstone et al., 1998; 

 (4.1) 

 

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

dos pontos amostrais topográficos e batimétricos são calculadas 
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a partir de várias estações de referência da área de estudo. Assim, para cada ponto 

amostral foi obtido um conjunto de altitudes { }m321 H,,H,H,H L . A altitude de cada 

estação foi determinada por meio da média aritmética das obtidas pelas estações de 

referência: 

 

n

H

H

n

1j
j

i

∑

==          (4.2) 

 

Onde, n  é o número de estações de referência utilizadas. Como referências à altimetria 

por GNSS foram utilizadas estações da rede geodésica implantada na área de estudo, as 

quais possuem coordenadas geodésicas e altitude ortométrica conhecidas a partir do 

geóide gravimétrico do IBGE, modelo MAPGEO2010 (IBGE, 2012). 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 de referência 

mais próximas. 

 

4.3.3  LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS  

 

Os levantamentos topográficos do setor emerso foram realizados com intuito de 

coletar pontos topográficos planialtimétricos em perfis representativos das feições 

morfológicas geralmente encontradas no setor emerso de zonas de praia, ou seja, a face 

de praia emersa e qualquer outra feição morfológica com variação topográfica 

significativa do terreno, tal como dunas frontais e cúspides. Como em Santos et al., 

(2011), 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 Linhas de Costa. Para aumentar a produtividade na aquisição de 

dados e viabilizar o levantamento de extensas áreas em reduzidos intervalos de tempo, o 

receptor GNSS móvel foi acoplado a um quadriciclo motorizado. O procedimento para 

rastreio consistiu em fixar o bastão com a antena do recepor GNSS sobre o veículo; 

nivelar a antena com o nível de bolha do bastão; medir a altura da antena, corrigida da 

distância vertical do quadriciclo ao solo; e programar o receptor. O receptor móvel 
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(Trimble R3) foi programado para coletar dados no modo cinemático em função do 

tempo e com intervalo de gravação de dados de 1s. 

 

4.3.4  LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS  

 

Os levantamentos batimétricos do setor submerso foram realizados com intuito de 

coletar pontos topográficos planialtimétricos em perfis representativos das feições 

morfológicas geralmente encontradas nas áreas submersas, ou seja, bancos longitudinais 

ou transversais e cavas. Os perfis foram coletados com caminhamentos longitudinais e 

transversais à LC, com espaçamento entre linhas batimétricas de aproximadamente 50 m. 

A embarcação, do tipo inflável, foi equipada com uma ecossonda portátil da GARMIN 

modelo GPSMAP 421s, além do receptor GNSS. A sonda foi programada com intervalo 

de gravação de 5 segundos e frequência de 200 kHz, com resolução do feixe vertical de 

0,01m e capaz de medir profundidades de até 457m. O receptor GNSS móvel foi 

programado para coletar dados no modo cinemático em função do tempo e com intervalo 

de gravação de dados de 1s. 

No levantamento batimétrico, cada ponto amostral do receptor GNSS fornece as 

coordenadas geodésicas (latitude e longitude e altitude geométrica) e o horário da coleta 

de dados ( )GNSST  (a altitude ortométrica HGNSS é calculada a partir da geométrica pela 

Equação 4.3). Por outro lado, cada ponto amostral do ecobatímetro fornece a 

profundidade do nível da água ( )P  e o horário da coleta ( )BATT  de dados. A partir da 

combinação dos horários das coletas de dados topográficas e batimétricos é realizada a 

integração dos produtos com objetivo de calcular a altitude ortométrica do nível do 

terreno ( )TERH  ou assoalho, pela seguinte relação (Figura 4.4): 

 

PhhHH OFFANTGNSSTER −−−=       (4.3) 

 

Onde, GNSSH  é a altitude ortométrica da antena GNSS, ANTh  é a altura da antena 

(distância vertical entre  antena e o fundo do bote), e OFFh é o offset do sensor (distância 

vertical entre o fundo do bote e o ponto de medição do sensor do ecobatímetro).  
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A integração dos dados topográficos e batimétricos foi realizada no 

ArcGIS, versão 10, da ESRI. O procedimento para coleta de dados consiste em fixar o 

bastão com a antena do GPS sobre o suporte da embarcação, localizado na parte traseira; 

nivelar a antena com o nível de bolha do bastão; medir a altura da antena e o 

sensor do ecobatímetro; e programar o receptor GNSS 

 

Figura 
 

4.4.1 GERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE MODELOS DIGITAIS  

DE ELEVAÇÃO (MDE)

 

Na geração do MDE (a partir de dados de topografia e 

interpolação por triangulação com uso da técnica TIN (

que, segundo avaliações de 

representação de zonas de praia. Consiste numa estrutura em que

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

dos dados. Não ocorre extrapolação e as estimativas limitam

das áreas dos triângulos (Z

acordo com a triangulação de Delaunay 

mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve conter triângulos mais próximos 

possível de equiláteros, evitando

agudos. Para aplicar o método TIN com a triangulaç

software ArcGIS versão 10, da ESRI. Mais detalhes sobre os processos de interpolação 

13.       

A integração dos dados topográficos e batimétricos foi realizada no 

10, da ESRI. O procedimento para coleta de dados consiste em fixar o 

bastão com a antena do GPS sobre o suporte da embarcação, localizado na parte traseira; 

nivelar a antena com o nível de bolha do bastão; medir a altura da antena e o 

cobatímetro; e programar o receptor GNSS móvel e o ecobatímetro.

Figura 4.4 – Princípio do levantamento batimétrico.  

GERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE MODELOS DIGITAIS  

DE ELEVAÇÃO (MDE)  

Na geração do MDE (a partir de dados de topografia e batimetria) foi utilizada a 

interpolação por triangulação com uso da técnica TIN (Triangulated Irregular Network

que, segundo avaliações de Lima et al., (2013), é o método mais indicado para 

representação de zonas de praia. Consiste numa estrutura em que 

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). Os pontos foram conectados de 

acordo com a triangulação de Delaunay que usa o critério da maximização dos ângulos 

mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve conter triângulos mais próximos 

possível de equiláteros, evitando-se a criação de triângulos com ângulos internos muito 

agudos. Para aplicar o método TIN com a triangulação de Delaunay, foi utilizado o 

versão 10, da ESRI. Mais detalhes sobre os processos de interpolação 
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A integração dos dados topográficos e batimétricos foi realizada no software 

10, da ESRI. O procedimento para coleta de dados consiste em fixar o 

bastão com a antena do GPS sobre o suporte da embarcação, localizado na parte traseira; 

nivelar a antena com o nível de bolha do bastão; medir a altura da antena e o offset do 

e o ecobatímetro. 

 

GERAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE MODELOS DIGITAIS  

batimetria) foi utilizada a 

Triangulated Irregular Network), 

é o método mais indicado para 

 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 

partir da disposição original 

se à área resultante da soma 

, 2005). Os pontos foram conectados de 

tério da maximização dos ângulos 

mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve conter triângulos mais próximos 

se a criação de triângulos com ângulos internos muito 

ão de Delaunay, foi utilizado o 

versão 10, da ESRI. Mais detalhes sobre os processos de interpolação 
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podem ser encontrados em Zanardi (2006), Matos (2005) e Amaro et al. (2013). 

O controle de qualidade, que avalia a sensibilidade do modelo em representar 

feições morfológicas praiais, foi realizado de maneiras distintas nos MDE topográficos e 

batimétricos. O controle de qualidade do MDE topográfico foi realizado a partir do 

cálculo das discrepâncias das altitudes obtidas no modelo analisado ( )m
iH  e as de 

referência ( )r
iH , pela expressão: 

 

r
i

m
ii HHx −=∆          (4.4) 

 

Em amostras com n...3,2,1i =  pontos de controle selecionadas aleatoriamente na área de 

estudo e que não foram usados na geração dos modelos. Para o conjunto de discrepâncias 

( )ix∆  das altitudes, a medida de acurácia foi dada pelo Erro Quadrático Médio (EQM, em 

inglês Mean Square Error MSE), conforme a equação (Monico et al., 2009 apud Mikhail 

& Ackermann, 1976): 

 

 ∑

=
=

n

1i

2
i

n

x
EQM

∆
        (4.5) 

 

No MDE batimétrico o controle de qualidade foi realizado pelo cálculo das 

discrepâncias entre as altitudes obtidas no MDE topográfico e no MDE batimétrico, em 

pontos amostrais da área de sobreposição dos levantamentos. Para garantir a 

sobreposição e permitir a avaliação da batimetria, o lavantamento topográfico foi 

executado em baixamar e o levantamento batimétrico em preamar, ambos em uma 

mesma maré. 

 

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.5.1  CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE 

DOS MODELOS 
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A Figura 4.5 apresenta mapa com os pontos amostrais topográficos (verdes) e 

batimétricos (azuis) levantados no estudo de caso realizado na Praia de Ponta Negra, no 

período entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2012. A Figura 4.6 ilustra o MDE 

obtido pela interpolação dos pontos amostrais levantados no estudo de caso, representado 

no sistema de projeção plana UTM (Fuso 25), elipsoide de referência GRS80 e Sisema de 

Referência Geodésico SIRGAS200. As curvas de nível foram geradas com equidistância 

vertical de 0,5 m. Para melhorar a visualização dos modelos nas escalas adotadas, foi 

aplicada uma tabela de cores com variações de 0,5m, do azul claro (altitude ortométrica 

maior) ao azul escuro (altitude ortométrica menor). 

No levantamento topográfico, a área emersa de 206.365,21m² foi medida com 

4.209 pontos amostrais em aproximadamente 1,16 h, resultando numa taxa de aquisição 

de aproximadamente 60 pontos por minuto. No levantamento batimétrico, a área 

submersa de 2.571.766,21 m² foi medida com 8.161 pontos amostrais em 

aproximadamente 11,3h, resultando numa taxa de aquisição de aproximadamente 12 

pontos por minuto. Os pontos amostrais topográficos tiveram precisões com média de 

0,013 m e desvio padrão de 0,006 m em N, média de 0,024 m e desvio padrão de 0,002 m 

em E, e média de 0,022 m e desvio padrão de 0,002 m em h. Os pontos batimétricos 

tiveram precisões com média de 0,020 m e desvio padrão de 0,030 m em N, média de 

0,044 m e desvio padrão de 0,070 m em E, e média de 0,047 m e desvio padrão de 0,080 

m em h. As altitudes ortométricas (Equação 4.2) dos pontos amostrais, calculadas a partir 

de duas estações de referência e com o modelo geoidal MAPGEO2010, tiveram desvio 

padrão de 0,048 m.  

Os resultados despontam também que as coordenadas geodésicas e as altitudes 

ortométricas dos pontos amostrais topográficos e batimétricos, obtidas com alta 

produtividade, tiveram precisão de poucos centímetros em relação à rede geodésica 

implantada na área de estudo, a qual é vinculada ao SGB. A alta precisão absoluta em 

relação a um referencial geodésico unívoco, fixo e relativamente estável no tempo 

implica em alta precisão relativa entre as coordenadas e altitudes dos pontos topográficos 

e batimétricos levantados na área de estudo, mesmo coletados em momentos distintos.  

No controle de qualidade do MDE topográfico, que avalia a acurácia da 

modelagem digital de elevação, as discrepâncias entre as altitudes do modelo e as de 

referência, em 10 pontos de controle externos ao modelo, tiveram média de -0,010 m, DP 
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de 0,029 m e EQM 0,047 m. Isso mostra a sensibilidade do MDE em representar feições 

morfológicas praiais com dimensões decimétricas. No controle de qualidade do MDE 

batimétrico, que avalia a separação entre o MDE topográfico e o MDE batimétrico, as 

discrepâncias entre as altitudes ortométricas da batimetria e da topografia, em 50 pontos 

de controle localizados em zonas de sobreposição dos levantamentos, tiveram média de -

0,073 m e DP de 0,087 m. Portanto, as altitudes ortométricas dos pontos amostrais 

batimétricos tiveram discrepância decimétrica em relação aos pontos amostrais 

topográficos, o que indica que a integração dos levantamentos foi realizada com acurácia 

adequada á composição dos perfis altimétricos da zona de praia para aplicações de 

monitoramento costeiro em diversas aplicações. 

 

 
Figura 4.5 – Mapa da área de estudo com a distribuição dos pontos amostrais topográficos (laranja) e 
batimétricos (azuis) levantados em campo.  
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Figura 4.6 – Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido pela integração dos levantamentos topográficos e 
batimétricos. 
 

4.5.2  POTENCIALIDADES DO MDE PRAIAL INTEGRADO 

 

Alcance da profundidade de fechamento dos perfis 

 

Em relação ao método tradicional de levantamento de perfil praial, a metodologia 

proposta apresenta a vantagem de gerar perfis de praia completos até no mínimo a 

profundidade de fechamento de grande relevância em estudos de dinâmica e engenharia 

costeira. A profundidade de fechamento �� é dada por: 

 

�� � 1,57 
�         (4.6) 

 

Onde, 
� é a altura significativa efetiva de onda.  

Birkemeier (1985), através de uma versão simplificada, obteve a altura significativa 

efetiva da onda por (He): 
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� � 
� �  5,6 ��        (4.7) 

 

Onde 
� é a média das alturas significativas ao longo de um ano e �� é o desvio padrão 

das alturas significativas (Dean, 2002). 

Na área de estudo, a profundidade de fechamento foi calculada a partir das 

estatísticas de ondas geradas através do modelo de longo prazo do Sistema de 

Modelagem Costeira (SMC-Brasil, IH-Cantabria, 2012) e os valores encontradados 

foram de 3,57 metros, 3,73 metros e 4,05 metros para os perfis A, B e C da Figura 4.8, 

respectivamente. Portanto, os intervalos de altitudes apresentados na Figura 4.6 mostram 

que o MDE cobriu todo o intervalo de profundidade de fechamento.  

 

Feições morfológicas modeladas no MDE 

 

A acurácia decimétrica dos MDE integrados, aliado à excelente distribuição 

espacial dos dados coletados, permitiu a modelagem das principais feições morfológicas 

indicadoras do estágio de praia em toda a sua porção. A Figura 4.7 ilustra exemplos de 

feições morfológicas visualizadas nos modelos, características dos setores emerso, 

submerso e alternados (emersos e submersos). No setor emerso, destacam-se as dunas 

frontais (foredune), típicas de praias dissipativas e intermediárias (Muehe, 2001), onde as 

elevações estão representadas em tons de marrom a cinza claro; e, bermas (berms) 

distribuídas ao longo deste trecho, representadas em tons de verde escuro. No setor 

submerso se observa bancos e calhas longitudinais (longshore bar and trough) comuns 

de praias em estagio intermediário. No setor alternado foram modeladas feições que se 

alternam em setores praiais emersas e submersas, tais como cúspides (rhytmic bar and 

beach) e terraços de baixamar (low tide terrace). Nos exemplos ilustrados, pode-se inferir 

sobre a relação entre os relevos dos trechos, independente da posição espacial, pois estão 

georreferenciados e relacionados a um mesmo referencial altimétrico. Assim, por 

exemplo, se pode identificar que as dunas frontais possuem altitudes mais elevadas do 

que as altitudes das bermas, assim como as cúspides e os terraços de baixamar estão em 

níveis mais elevados em relação aos bancos e calhas. 
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Figura 4.7 - Feições morfológicas modeladas na área de estudo
(foredune) frontais em tons de marrom e a cinza claro, bermas (
cúspides (rhythmic bar and beach
(longshore bar and trough). Eqüidistância da
submersa, respectivamente. Unidade: metro.
 

4.5.3  APLICAÇÕES DO MDE 

 

Estudo de perfis de praia: 

 

A Figura 4.8 ilustra exemplos de perfis de praia extraídos do MDE integrado

topografia com a batimetria. Em compara

proposta permite a extração e classificação de perfis de praia em toda a área de 

abrangência da modelagem, e não apenas em perfis de praia específicos. Em 

definição de estágios morfodinâmicos 

entre os exemplos de perfis de praia no estudo de caso, ilustrados na Figura 

(1997), por meio de uma equação (

praia para definir os valores teóricos de est

ômega (Ω) fixados por Wright 

 

   

13.       

eições morfológicas modeladas na área de estudo com base na metodologia proposta
) frontais em tons de marrom e a cinza claro, bermas (berms), bancos
rhythmic bar and beach) e terraço de baixamar (low tide terrace), bancos e calhas submersas 

). Eqüidistância das curvas de nível de 0,25 e 0,5 metros
dade: metro. 

APLICAÇÕES DO MDE INTEGRADO PARA A FACE PRAIAL 

Estudo de perfis de praia: Classificação e análise de perfil de equilíbrio

8 ilustra exemplos de perfis de praia extraídos do MDE integrado

topografia com a batimetria. Em comparação ao método tradicional, a metodologia 

proposta permite a extração e classificação de perfis de praia em toda a área de 

abrangência da modelagem, e não apenas em perfis de praia específicos. Em 

morfodinâmicos da praia é possível observar diferenças 

entre os exemplos de perfis de praia no estudo de caso, ilustrados na Figura 

meio de uma equação (4.8), utiliza informações da declividade

valores teóricos de estágios de praia utilizando os valores médios de 

) fixados por Wright et al. (1985):  
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com base na metodologia proposta: Dunas 

), bancos de praia rítmicos ou 
), bancos e calhas submersas 

s curvas de nível de 0,25 e 0,5 metros na porção emersa e 

PRAIAL  

Classificação e análise de perfil de equilíbrio 

8 ilustra exemplos de perfis de praia extraídos do MDE integrado da 

ção ao método tradicional, a metodologia 

proposta permite a extração e classificação de perfis de praia em toda a área de 

abrangência da modelagem, e não apenas em perfis de praia específicos. Em relação à 

é possível observar diferenças marcantes 

entre os exemplos de perfis de praia no estudo de caso, ilustrados na Figura 4.8. Klein 

utiliza informações da declividade da face da 

de praia utilizando os valores médios de 

 (4.8) 
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A vantagem desse método é oferecer uma rápida avaliação empírica do estágio de 

uma praia apenas com base no MDE gerado a partir dos dados integrados 

topobatimétricos. Desse modo, a partir do emprego desse índice o perfil A-A’ sugere um 

estágio morfológico de praia do tipo dissipativo (Ω = 6,7) que de acordo com Muehe, 

(2001) é caracterizado por baixo gradiente topográfico e extensa zona de surfe; o perfil 

B-B’ aponta para uma praia de estágio intermediário (Ω = 4,8) do tipo Banco de Calha 

Longitudinal (BCL) onde feições morfológicas características desse tipo de ambiente, tais 

como calhas e bancos, são observadas; o perfil C-C’ indica estado praial também 

intermediário (Ω = 3,3) de Bancos de Praia de Cúspides (BPC). Segundo Muehe, (2001), 

tais estágios intermediários são desenvolvidos a partir de um perfil dissipativo numa 

sequência acrecional com uma face de praia mais íngreme que no perfil dissipativo. 

Assim, foi possível inferir que o sentido da direção de evolução da praia, bem como a 

intensidade de inclinação da superfície altimétrica, é de S para N. 

A partir do MDE integrado pode-se analisar o suprimento de sedimentos da zona 

de praia em relação ao perfil de equilíbrio teórico. Para isso, deve-se ter informações 

adicionais dos parâmetros meteocenográficos como ondas, correntes, marés, ventos e 

granulometria dos sedimentos na face praial. Através do cálculo do perfil de equilíbrio 

(Equação 4.9) proposto por Dean (1991), utilizando valores médios de granulometria 

(Amaro et al., 2012), foi encontrado o perfil de equilíbrio para cada perfil indicado na 

Figura 4.8.  

 

 � � ���� �⁄          (4.9) 

 

Onde, Ap é o parâmetro escalar, e x é a profundidade da água desde a linha de praia, 

sendo que o parâmetro escalar Ap é dado em função da granulometria do perfil expresso 

por (Moore, 1982; Dean, 1983): 

 

 �� � �1,04 � 0,086�����                  (4.10) 

 

Para 0,1 � 10��  �  1,0 � 10��!, onde D é o diâmetro mediano do grão. 
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Como exemplo, o perfil A

déficit e suprimento de areia em relação ao perfil de equilíbrio teórico

que o atual perfil submerso da praia encontra

face da praia e mais elevado imediatamente abaixo da cota de 3 m. 

O perfil B-B’, por sua vez, aponta para um suprimento de sedimento adjacente à 

base da face praial e abaixo de 3,5 m; e falta de suprimento entre 1,0 

profundidade.  

No perfil C-C’ é possível detectar que há um suprimento positivo de sedimento e 

sutil estado de equilíbrio em quase todo o perfil com ao longo do mesmo até próximo à

profundidade de fechamento.

Figura 4.8 – Exemplos de perfis topobatimétricos extraídos do modelo de integração (linha contínua) e 
perfil de equilíbrio (linha tracejada). Onde MHWS 
Sizígia; MLWS - Mean Low Water Spring
Nível Médio do Mar. 

 

Geração de mapas de declividade, 

A Figura 4.9 apresenta os mapas de declividade

(c), indicadora de canais submersos

declividade, importante no estudo

declividade (em graus) para toda a área de estudo.

13.       

Como exemplo, o perfil A-A’ da Figura 4.8 aponta para uma alternância entre 

déficit e suprimento de areia em relação ao perfil de equilíbrio teórico

que o atual perfil submerso da praia encontra-se nitidamente mais rebaixado na base da 

face da praia e mais elevado imediatamente abaixo da cota de 3 m.  

B’, por sua vez, aponta para um suprimento de sedimento adjacente à 

a face praial e abaixo de 3,5 m; e falta de suprimento entre 1,0 

C’ é possível detectar que há um suprimento positivo de sedimento e 

sutil estado de equilíbrio em quase todo o perfil com ao longo do mesmo até próximo à

profundidade de fechamento. 

 

erfis topobatimétricos extraídos do modelo de integração (linha contínua) e 
perfil de equilíbrio (linha tracejada). Onde MHWS - Mean High Water Spring - Média das Preamares de 

Low Water Spring - Média das Baixamares de Sizígia e MSL 

Geração de mapas de declividade, aspecto e rede de fluxo 

9 apresenta os mapas de declividade (a), aspecto

submersos, gerados a partir do MDE integrado. O mapa de 

, importante no estudo da morfodinâmica praial, mostra intervalos de 

para toda a área de estudo. O mapa de aspecto 
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8 aponta para uma alternância entre 

déficit e suprimento de areia em relação ao perfil de equilíbrio teórico, tendo em vista 

se nitidamente mais rebaixado na base da 

B’, por sua vez, aponta para um suprimento de sedimento adjacente à 

a face praial e abaixo de 3,5 m; e falta de suprimento entre 1,0 - 3,5 m de 

C’ é possível detectar que há um suprimento positivo de sedimento e 

sutil estado de equilíbrio em quase todo o perfil com ao longo do mesmo até próximo à 

 
erfis topobatimétricos extraídos do modelo de integração (linha contínua) e 

Média das Preamares de 
Média das Baixamares de Sizígia e MSL - Mean Sea Level – 

, aspecto (b) e rede de fluxo 

, gerados a partir do MDE integrado. O mapa de 

mostra intervalos de 

mapa de aspecto indica a orientação 
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das declividades das superf

mapa de rede de fluxo (Gleyzer

sentido dos principais canais 

esses mapas são úteis a dive

sentido e da intensidade de transporte de sedimentos 

costeiros, tais como ventos, ondas e correntes

comportamento dos perfis descritos na área de estudo (Figura 

comportamento do mapa de declividade da Figura 

indicando, como descrito na seção anterior, 

altimétrica cresce de S para 

preferenciais: NNO próximo ao perfil A

do perfil C-C’. Tal configuração pode estar associada ao tipo de morfologia característica 

dessa região de baías em forma de 

altos e baixos estruturais bem pronunciados, podem 

padrão de refração e difração de ondas 

zona submersa. Os canais tiveram orientação 

mais profundas essa orientação ficou em torno de 12º

mais rasa a orientação preferencial foi de cerca de 43º, com 

toda a área. É importante ressaltar

refletem o mesmo sentido das principais feições estrutura

 

a 

13.       

das declividades das superfícies em graus a partir do Norte (De Smith

leyzer et al., 2004; Strahler, 1952, 1957) 

sentido dos principais canais submersos encontrados na área de estudo. Em conjunto, 

diversas aplicações costeiras como, por exemplo,

sentido e da intensidade de transporte de sedimentos e da atuação de agentes dinâmicos 

como ventos, ondas e correntes sobre a superfície praial

dos perfis descritos na área de estudo (Figura 4.8) acompanha

comportamento do mapa de declividade da Figura 4.9 (Burrough & M

indicando, como descrito na seção anterior, que a intensidade de inclinação da superfície 

para N. O mapa do aspecto da Figura 4.9 aponta para 

preferenciais: NNO próximo ao perfil A-A’; NNE ao longo do perfil B

C’. Tal configuração pode estar associada ao tipo de morfologia característica 

sa região de baías em forma de zeta, onde os efeitos da estruturação neotectônica, de 

altos e baixos estruturais bem pronunciados, podem favorecer a erosão 

padrão de refração e difração de ondas afetadas nos relevos presentes 

. Os canais tiveram orientação média para NE (~31º), sendo que nas áreas 

essa orientação ficou em torno de 12º, enquanto que próxim

mais rasa a orientação preferencial foi de cerca de 43º, com desvio padrão

mportante ressaltar, que os modelos revelaram que os canais mapeados 

refletem o mesmo sentido das principais feições estruturais da região 

 

b 

 Capítulo 4 

100 

 

mith et al., 2009). O 

 sugere os direção e 

encontrados na área de estudo. Em conjunto, 

rsas aplicações costeiras como, por exemplo, na indicação do 

da atuação de agentes dinâmicos 

sobre a superfície praial. É notável que o 

acompanha o mesmo 

& M cDonell, 1998.) 

a intensidade de inclinação da superfície 

9 aponta para três direções 

ao longo do perfil B-B’; NE ao largo 

C’. Tal configuração pode estar associada ao tipo de morfologia característica 

onde os efeitos da estruturação neotectônica, de 

erosão em decorrência do 

nos relevos presentes ao longo da costa e 

média para NE (~31º), sendo que nas áreas 

enquanto que próximo à porção 

desvio padrão de 13,5º em 

que os canais mapeados 

 costeira. 
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Figura 4.9 – Mapas de declividade (a), de aspecto (b) e de rede de fluxo (c) na porção submersa da Praia 

de Ponta Negra, Natal/RN. 
 

4.6 CONCLUSÕES 

 

Este artigo apresentou uma metodologia desenvolvida para levantamento, geração 

e avaliação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de superfícies praiais unificados 

para os setores emersos e submersos em litorais arenosos, a partir da integração de dados 

topográficos e batimétricos mensurados in situ e georreferenciados com precisão 

decimétrica, ajustada aos estudos de morfodinâmica costeira em processos de curta 

duração. Os estudos foram realizados na enseada da Praia de Ponta Negra em Natal/RN 

que no decorrer das últimas décadas tem sofrido intensa erosão. 

Os resultados mostraram que as coordenadas geodésicas e as altitudes 

ortométricas dos pontos amostrais topográficos e batimétricos foram obtidas com alta 

produtividade (60 pontos/minuto na topografia e 12 pontos/minuto na batimetria) e 

obtiveram precisão de poucos centímetros em relação à rede geodésica implantada na 

área de estudo, que é vinculada ao SGB: os pontos topográficos tiveram precisões com 

média de 0,013 m e desvio padrão de 0,006 m em N, média de 0,024 m e desvio padrão 

de 0,002 m em E, e média de 0,022 m e desvio padrão de 0,002 m em h; os pontos 

batimétricos tiveram precisões com média de 0,020 m e desvio padrão de 0,030 m em N, 

média de 0,044 m e desvio padrão de 0,070 m em E, e média de 0,047 m e desvio padrão 

de 0,080 m em h. As altitudes ortométricas dos pontos amostrais, calculadas a partir de 

c 
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duas estações de referência e com o modelo geoidal MAPGEO2010, tiveram desvio 

padrão de 0,048 m. A alta precisão absoluta em relação a um referencial geodésico 

unívoco, fixo e relativamente estável no tempo implica em alta precisão relativa entre as 

coordenadas e altitudes dos pontos topográficos e batimétricos obtidos para a área de 

estudo, mesmo coletados em momentos próximos, mas distintos.  

No controle de qualidade do MDE topográfico, que avalia a acurácia da 

modelagem realizada, as discrepâncias entre as altitudes do modelo e as de referência, em 

10 pontos de controle externos ao modelo, tiveram média de -0,010 m, desvio padrão de 

0,029 m e EQM 0,047 m. Esse fato mostra a sensibilidade do MDE em representar 

feições morfológicas praiais com dimensões decimétricas. No controle de qualidade do 

MDE batimétrico, que avalia as diferenças entre o MDE topográfico e o MDE 

batimétrico, as discrepâncias entre as altitudes ortométricas da batimetria e da topografia, 

em 50 pontos de controle localizados em zonas de sobreposição dos levantamentos, 

tiveram média de -0,073 m e desvio padrão de 0,087 m. Portanto, as altitudes 

ortométricas dos pontos amostrais batimétricos tiveram discrepância decimétrica em 

relação aos pontos amostrais topográficos, o que indica que a integração dos 

levantamentos foi realizada com acurácia adequada à composição dos perfis altimétricos 

da zona de praia, útil para aplicações em monitoramento costeiro e outras diversas 

aplicações. A acurácia decimétrica dos MDE integrados, aliado à boa distribuição 

espacial dos dados coletados, permitiu a modelagem das principais feições morfológicas 

indicadoras dos estágios de setores praiais, revelando dunas frontais, bermas, cúspides, 

bancos, calhas e canais, como também as frequências e o padrão de distribuição espacial 

das altitudes. Informações importantes puderam ser extraídas, tais como a LC, as áreas e 

os volumes emerso e submerso, a declividade, o sentido do plano da superfície do terreno 

e o balanço sedimentar.  

A metodologia proposta apresentou vantagens em relação ao método tradicional, 

evidentes na oferta de seleção, extração de informações e classificação de perfis de praia 

em toda a área de abrangência da modelagem e não apenas em perfis de praia específicos, 

além da geração de perfis de praia completos, no mínimo até a profundidade de 

fechamento, que na área de estudo foi calculado em cerca de 4 metros. Nesse caso, foram 

possíveis as seguintes aplicações costeiras: i) identificação de estágio morfodinâmico dos 

diferentes setores da praia, baseada em perfis praiais, com identificação de setores 
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dissipativo, intermediário e refletivo; ii) geração de mapas de declividade, de aspecto e de 

rede de fluxo a partir do MDE integrado, relavantes em estudos de geomorfologia e 

dinâmica costeira; iii) análise do suprimento de sedimentos da zona de praia em relação 

ao perfil de equilíbrio teórico, com uso de informações adicionais como ondas, marés, 

ventos e granulometria dos sedimentos na face de praia. 

A partir da metodologia proposta tornou-se possível a realização de levantamentos 

topográficos e batimétricos georreferenciados ao mesmo referencial geodésico, o que 

permitiu a integração dos setores emerso e submerso na composição do perfil de praia 

completo (até a profundidade de fechamento). O georreferenciamento dos perfis de praia 

permite a comparação multitemporal de levantamentos realizados sistematicamente ao 

longo do tempo, com a possibilidade de identificação e da mensuração da variação da LC 

e do cálculo das áreas de erosão e/ou acresção, o cálculo do volume e da orientação do 

transporte de sedimentos. Nesse caso, a metodologia proposta apresenta ainda a 

vantagem da cobertura espacial, visto que os levantamentos clássicos somente fornecem 

informações pontuais sobre a dinâmica das praias, muitas vezes não sendo 

representativos da complexidade da dinâmica costeira e insuficientes para o cálculo de 

balanço sedimentar areal e volumétrico. 
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RESUMO 

 
Este trabalho apresentou as técnicas utilizadas no mapeamento e monitoramento de precisão da dinâmica 
costeira utilizando como ferramenta estratégica uma metodologia desenvolvida para levantamento, 
geração e avaliação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de superfícies praiais (setores emersos e 
submersos) de litorais arenosos a partir da integração de dados topográficos e batimétricos mensurados in 
situ e georreferenciados com precisão compatível aos estudos de geomorfologia e dinâmica costeira de 
curta duração. Para isso, pontos amostrais planialtimétricos foram coletados em todo o perfil praial (julho 
e novembro de 2012) desde o topo da sua porção emersa até a profundidade de fechamento. A partir dos 
pontos levantados, foram adquiridos os seguintes resultados: MDE, linha de costa (LC), perfil praial, 
mapa de diferença de altitudes e balanço sedimentar, assim como suas variações temporais. Através do 
MDE, e com dados auxiliares, pode-se calcular a cota de inundação ou cota atingida pelo espraio da onda. 
Assim como os danos causados à infraestrutura ou feições naturais atingidas por essas.  
 
Palavras chaves: Linha de Costa, MDE, Monitoramento Costeiro, Nordeste do Brasil, GNSS. 

 
ABSTRACT 

 
This work presents the techniques used in mapping and precision monitoring of coastal dynamics using 
as strategic tool a methodology developed for the acquisition, generation and evaluation of Digital 
Elevation Models (DEM) of beach surfaces (emerged and submerged sectors) of sandy shores, from 
integration of topographic and bathymetric data measured in situ and accurately georeferenced 
compatible to studies of geomorphology and coastal dynamics of short duration. For this planialtimetric 
sampling points were collected across the beach profile (July and November 2012) from the top of their 
onshore portion to the depth closure. From the points raised, the following results were obtained: DEM, 
coastline (LC), beach profile, map of height difference and sediment budget, as well as their temporal 
variations. Through the DEM, and auxiliary data, one can calculate the flood elevation or wave swash 
elevation. As well as damage to infrastructure or to natural features affected by these. 
 
Keywords: Shoreline, DEM, Coastal Monitoring, Northeast Brazil, topographic and bathymetric surveys, 
GNSS. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico alcançado pelas Ciências Geodésicas 

possibilitou, entre outros: o aprimoramento de métodos espaciais de posicionamento, em 

especial o Global Navigation Satellite System (GNSS); a modernização e a densificação 

de estações geodésicas da rede de referência e o aperfeiçoamento de modelos geoidais 

(FERREIRA et al., submetido; SANTOS & SÁ, 2006; MONICO, 2007).  

No âmbito do monitoramento costeiro, tais avanços tornaram possível o 

desenvolvimento de pesquisas científicas com inúmeras aplicações, principalmente 

devido aos benefícios como precisão, eficiência, rapidez e baixo custo desse método 

(SANTOS et al., 2012; KLEMAS, 2011; COWART et al., 2010; GONÇALVES 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). 

Nesse sentido, tendo em vista que o perfil dinâmico de uma praia estende-se desde 

o setor emerso até algum ponto no mar, definido como “profundidade de fechamento”, 

que corresponde ao limite em mar da movimentação significativa de sedimentos 

(HALLERMEIER, 1978; 1981), a integração de dados topográficos e batimétricos pelo 

método GNSS se torna uma ferramenta com grande potencial aos estudos de 

geomorfologia e dinâmica costeira de precisão. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar o monitoramento realizado entre os meses 

de julho e novembro de 2012 utilizando a metodologia geodésica desenvolvida por 

FERREIRA et al., (submetido) para o levantamento, composição e representação de 

zonas de praia integrando levantamentos topográficos e batimétricos, ou seja, o setor 

emerso e o setor submerso. Os Modelos Digitais de Elevação (MDE) foram gerados a 

partir de pontos amostrais com coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas 

determinadas em relação a referenciais fixos, unívocos e relativamente estáveis no tempo. 

Os resultados indicaram espacialmente as áreas emersas e submersas com ganhos ou 

perdas de sedimentos em área e volume, assim como suas diferenças de cotas. Os perfis 

integrados até a profundidade de fechamento permitiram a visualização da dinâmica das 

principais feições indicadoras do estágio de praia, tais como bancos e calhas, em relação 

ao estado da praia em equilíbrio. 
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5.2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Praia de Ponta Negra possui um Clima Litorâneo do Nordeste Oriental (3b) 

fortemente influenciado pelas massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico 

com 3 a 5 meses secos no verão e chuvosos no inverno (MENDONÇA & DANNI-

OLIVEIRA, 2007). Os ventos predominantes são de direção sudeste, variando 

sazonalmente entre ESE e SSE, com velocidades de 5 e 9 m/s. O regime de maré 

dominante é o semidiurno com variação média nas marés de sizígia entre 2,4-0,2 m e 

amplitudes médias em torno de 2,2 m (Carta Náutica Divisão de Hidrografia e 

Navegação/Marinha do Brasil, n°810 - Proximidades do Porto de Natal). Dados de 

correntes registradas na área abrigada próxima ao Morro do Careca mostraram valores 

médios de velocidade de corrente de 0,05 m/s, com máximos de 0,10 m/s ocorrendo entre 

os quadrantes NW e NE nas marés de vazante e E-W na enchente. A altura significativa 

média das ondas observadas ao largo, apontaram valores médios de 1,21 m e direções 

preferenciais de E-ESE com período médio de 6,2 s (HIDROCONSULT, 1979; 

TAVARES JUNIOR, 1979). De acordo com dados do Sistema de Modelagem Costeira 

(SMC-BRASIL, IH-CANTABRIA, 2012), para a profundidade de 5 metros adjacente a 

Praia de Ponta Negra, esses valores médios foram de 0,78-1,25 metros e com direções 

ENE. 

Amostras de sedimentos coletadas em três (3) perfis de praia e em seis (6) datas 

distintas a partir de junho de 2012, mostraram valores para diâmetro mediano de cerca de 

0,17 mm, 0,27 mm e 0,30 mm, respectivamente desde a enseada nas proximidades do 

Morro do Careca em direção a norte. Os processos de urbanização desordenada ocorridos 

nas últimas décadas, o avanço do nível médio do mar (NMM) e as mudanças climáticas 

globais são apontados como principais responsáveis pelo fato que a Praia de Ponta Negra 

apresente um elevado e crescente grau de vulnerabilidade à erosão nos últimos anos 

(AMARO et al., 2012). O recuo da linha de costa de aproximadamente 30 m foi 

observado em imagens de satélite desde o ano de 1976 até 2012, sendo que em período 

de apenas cinco (5) meses em 2012 foi avaliado pelos mesmos autores déficit sedimentar 

de 15.851,74 m³. 
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Figura 5.1 – Localização da área de estudo
levantamentos geodésicos es

 

5.3  METODOLOGIA EXPERIMENTAL

 

A metodologia proposta consiste 

integração de levantamentos 

porção máxima (Figura 5.2).

pontos amostrais são determinadas pelo posicionamento e altimetria GNSS (

Navigation Satellite Systems

da Rede GNSS do Litoral Oriental 

respectivamente, como mostra a

altitudes ortométricas de precisão (

referencial geodésico nos levantamentos topográficos e batimé

e relativamente estável no tempo, permite

pesquisas em épocas e áreas diferentes (domínios temporal e espacial) e a conversão para 

outros tipos de referenciais. 

O posicionamento GNSS

(MONICO, 2007; SEEBER

precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm com as 

13.       

Localização da área de estudo na Praia de Ponta Negra, Natal/RN. As estações usadas nos 
levantamentos geodésicos estão indicadas como EST-01 e EST

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

A metodologia proposta consiste na representação de zonas de praia pela 

integração de levantamentos geodésicos no setor emerso e no setor submerso na sua 

2). As coordenadas geodésicas e as altitudes ortométricas dos 

pontos amostrais são determinadas pelo posicionamento e altimetria GNSS (

Navigation Satellite Systems; MONICO, 2007; SEEBER, 1993) referenciados 

da Rede GNSS do Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do Norte (RGLO)

, como mostra a Figura 5.1, que possuem coordenadas geodésicas e 

altitudes ortométricas de precisão (SANTOS & AMARO, 2011). O uso do mesmo 

referencial geodésico nos levantamentos topográficos e batimétricos, 

mente estável no tempo, permite a integração e a comparação dos resultados de 

pesquisas em épocas e áreas diferentes (domínios temporal e espacial) e a conversão para 

 

O posicionamento GNSS foi realizado pelo método relativo cinemático 

SEEBER, 1993) com receptores do modelo Trimble 

precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm com as 

 Capítulo 5 

113 

 

 
na Praia de Ponta Negra, Natal/RN. As estações usadas nos 

01 e EST-02. 

representação de zonas de praia pela 

setor submerso na sua 

As coordenadas geodésicas e as altitudes ortométricas dos 

pontos amostrais são determinadas pelo posicionamento e altimetria GNSS (Global 

, 1993) referenciados às estações 

do Estado do Rio Grande do Norte (RGLO), 

, que possuem coordenadas geodésicas e 

). O uso do mesmo 

tricos, que é unívoco, fixo 

a integração e a comparação dos resultados de 

pesquisas em épocas e áreas diferentes (domínios temporal e espacial) e a conversão para 

foi realizado pelo método relativo cinemático 

Trimble R3 que possuem 

precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm com as 
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observações da fase da onda portadora na freq

programados para coletar dados em função do tempo e com intervalo de gravação de 

dados de 1s. No levantamento topográfico o receptor GNSS móvel foi acoplado a um 

quadriciclo motorizado, para aumentar a produtividade na aquisição de da

o levantamento de extensas áreas em reduzidos intervalos de tempo. No levantamento 

batimétrico, o receptor GNSS móvel foi acoplado a embarcação do tipo inflável, dotada 

de uma ecossonda portátil da GARMIN modelo 

de 200 kHz, com resolução do feixe vertical de 0,01m, capaz de medir profundidades de 

até 457 m, e ecobatímetro com intervalo de gravação de 5s.

 

Figura 5.2 – Ilustração da metodologia 
submerso da Praia de Ponta Negra, Natal/RN

 

A altimetria GNSS foi realizada pelo método relativo (

FEATHERSTONE et al., 1998) a partir de estações de referência da RGLO e do modelo 

geoidal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(SANTOS et al., 2011; IBGE, 2011). N

de interesse ( )i  é determinada em relação a, pelo menos, uma estação de referência 

coordenadas geodésicas ( Aα

através das diferenças de altitudes geométric

das diferenças de alturas geoidais 

geoidal, como indica a Equação 5.1

FEATHERSTONE et al., 1998; 

 

( iiAiAi NhHHHH ∆∆∆ −+=+=

13.       

observações da fase da onda portadora na frequência L1. Os receptores

programados para coletar dados em função do tempo e com intervalo de gravação de 

dados de 1s. No levantamento topográfico o receptor GNSS móvel foi acoplado a um 

quadriciclo motorizado, para aumentar a produtividade na aquisição de da

o levantamento de extensas áreas em reduzidos intervalos de tempo. No levantamento 

batimétrico, o receptor GNSS móvel foi acoplado a embarcação do tipo inflável, dotada 

de uma ecossonda portátil da GARMIN modelo GPSMAP 421s operando na fre

de 200 kHz, com resolução do feixe vertical de 0,01m, capaz de medir profundidades de 

m, e ecobatímetro com intervalo de gravação de 5s. 

Ilustração da metodologia integradora aplicada nos levantamentos geodésicos nos setores emerso e 
submerso da Praia de Ponta Negra, Natal/RN.  

A altimetria GNSS foi realizada pelo método relativo (SANTOS & SÁ

., 1998) a partir de estações de referência da RGLO e do modelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), modelo MAPGEO2004 

, 2011; IBGE, 2011). Nesse método, a altitude ortométrica de um ponto 

é determinada em relação a, pelo menos, uma estação de referência 

)AAA h,,λ  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 

, como indica a Equação 5.1 (SANTOS & AMARO, 2011; SANTOS

., 1998; OLLIKAINEN, 1998): 

)i        

 Capítulo 5 

114 

 

. Os receptores foram 

programados para coletar dados em função do tempo e com intervalo de gravação de 

dados de 1s. No levantamento topográfico o receptor GNSS móvel foi acoplado a um 

quadriciclo motorizado, para aumentar a produtividade na aquisição de dados e viabilizar 

o levantamento de extensas áreas em reduzidos intervalos de tempo. No levantamento 

batimétrico, o receptor GNSS móvel foi acoplado a embarcação do tipo inflável, dotada 

operando na frequência 

de 200 kHz, com resolução do feixe vertical de 0,01m, capaz de medir profundidades de 

 
nos levantamentos geodésicos nos setores emerso e 

SANTOS & SÁ, 2006; 

., 1998) a partir de estações de referência da RGLO e do modelo 

), modelo MAPGEO2004 

método, a altitude ortométrica de um ponto 

é determinada em relação a, pelo menos, uma estação de referência ( )A , de 

conhecidos. Isso é feito 

, determinadas pelo GPS, e 

, determinadas a partir de um modelo 

SANTOS et al., 2011; 

 (5.1) 
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Com o objetivo de aumentar a precisão e a confiabilidade dos resultados, as 

altitudes ortométricas dos pontos amostrais topográficos e batimétricos foram calculadas 

a partir de várias estações de referência da área de estudo. Assim, para cada ponto 

amostral foi obtido um conjunto de altitudes { }m321 H,,H,H,H L . A altitude de cada 

estação foi determinada por meio da média aritmética das obtidas pelas estações de 

referência, conforme a Equação 5.2 a seguir: 

 

n

H

H

n

1j
j

i

∑

==              (5.2) 

 

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

Os levantamentos topográficos do setor emerso e os batimétricos do setor 

submerso foram realizados com intuito de coletar pontos topográficos planialtimétricos 

em perfis representativos das feições morfológicas geralmente encontradas nas áreas 

costeiras, seguindo a orientação prévia de imagens de satélites que revelaram as 

morfologias na face praial e no substrato marinho da área de estudo. Para o setor emerso, 

ou seja, a face de praia e qualquer outra feição morfológica com variação topográfica 

significativa do terreno foram identificadas dunas frontais e cúspides; no setor submerso, 

os bancos longitudinais e transversais e as calhas. Os perfis topográficos foram coletados 

seguindo caminhamentos ao logo das feições morfológicas e cruzando-as, geralmente 

respeitando as orientações das formas longitudinais, transversais e/ou inclinadas em 

relação às LC. Já nos perfis batimétricos, os pontos foram coletados em perfis 

longitudinais e transversais à LC, com espaçamento entre linhas batimétricas de 

aproximadamente 50 m.  

No levantamento batimétrico, cada ponto amostral do receptor GNSS fornece 

coordenadas geodésicas da antena do receptor, latitude ( )ϕ , longitude ( )λ  e altitude 

geométrica ( )h  (que posteriormente é convertida na altitude ortométrica - H ) e o horário 

de rastreio associado ( )GNSST . Por outro lado, cada ponto amostral do ecobatímetro 

fornece o horário da coleta ( )BATT  e a profundidade do nível da água ( )P . Assim, a 

altitude ortométrica do nível do terreno ( )TERH  ou assoalho é calculada pela Equação 5.3:  
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PhhHH OFFANTGNSSTER −−−=       (5.3) 

 

Onde, GNSSH  é a altitude ortométrica da antena, ANTh  é a altura da antena (distância 

vertical entre antena e o fundo do bote), e OFFh é o offset do sensor (distância vertical 

entre o fundo do bote e o ponto de medição do sensor do ecobatímetro). O procedimento 

para coleta de dados consiste em fixar o bastão com a antena do GPS sobre o suporte da 

embarcação, localizado na traseira da embarcação; nivelar a antena com o nível de bolha 

do bastão; medir a altura da antena e o offset do sensor do ecobatímetro; e programar o 

receptor GNSS e o ecobatímetro. 

Os MDE da topografia e da batimetria foram gerados pela interpolação por 

triangulação com uso da técnica TIN (Triangulated Irregular Network) e os pontos foram 

conectados de acordo com a triangulação de Delaunay, como sugere Amaro et al. (2013), 

que usa o critério da maximização dos ângulos mínimos de cada triângulo (SANTOS et 

al. 2011). As variações dos MDE obtidos ao longo do tempo foram calculadas pela 

subtração entre os modelos com o método da álgebra de mapas, com o software ArcGIS, 

versão 10, da ESRI. O controle de qualidade dos MDE 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, como em Santos (2011). 

 

5.4 RESULTADOS 

 

Este item apresenta os resultados obtidos no monitoramento geodésico da área de 

estudo. A Seção (5.4.1) apresenta as variações espaciais e temporais nas LC e nos MDE, 

enquanto a Seção (5.4.2) analisa as causas da dinâmica costeira ocorrida ao longo dos 

intervalos de monitoramento.  

 

5.4.1 MODELAGEM DIGITAL DE ELEVAÇÃO 

 

A Figura 5.4 apresenta o mapa com os pontos amostrais topográficos (verdes) e 

batimétricos (azuis) coletados no estudo de caso realizado na Praia de Ponta Negra, no 

período entre 30 de outubro e 04 de novembro de 2012, além do MDE obtido pela 
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interpolação dos pontos amostrais, com o sistema de projeção plana UTM (Fuso 25). As 

curvas de nível foram geradas com equidistância vertical de 0,5 m e a visualização dos 

modelos foi feita em tabela de cores com variações de 0,5 m, do azul claro (altitude 

ortométrica maior) ao azul escuro (altitude ortométrica menor). 

Os pontos amostrais foram obtidos com precisão global de 1,7 cm em N, 3,4 cm 

em E e 3,5 cm em h. Na avaliação da acurácia dos MDE, a partir dos pontos de controle 

utilizados em cada modelo, os resíduos obtidos entre as altitudes de referência e aquelas 

dos modelos apresentaram média decimétrica com cerca de -0,010 m, desvio padrão de 

0,029 m e EQM 0,047 m (FERREIRA et al., submetido). Como as variações trimestrais 

na área de estudo ocorrem tipicamente em valores maiores do que 10 cm, os modelos 

possuem acurácia suficiente para detectar as variações temporais medidas. Em relação ao 

método tradicional, o monitoramento do perfil praial através da metodologia proposta por 

Ferreira et al. (submetido) tem a vantagem de gerar perfis de praia completos até a 

profundidade de fechamento (HALLERMEIER, 1978; 1981), ressaltando de maneira 

integrada a varição e a movimentação dos sedimentos. 

A acurácia decimétrica dos MDE integrados, aliado à excelente distribuição 

espacial dos dados coletados, permitiu a modelagem das principais feições morfológicas 

indicadoras do estágio de praia, tais como: dunas frontais (foredune), bermas (berms), 

bancos de praia rítmicos ou cúspides (rhythmic bar and beach), terraço de baixamar (low 

tide terrace), bancos e calhas submersas (longshore bar and trough), como sugere 

FERREIRA et al. (submetido). 

 

5.4.2 MONITORAMENTO COSTEIRO INTEGRADO 

 

A Figura 5.5 ilustra a dinâmica costeira da área de estudo entre os meses de julho 

e novembro de 2012, com levantamento realizado até a profundidade de fechamento de 4 

m. A dinâmica costeira é apresentada na forma de mapa com diferenças de altitudes na 

superfície (Figura 5.5a), perfis topográficos em três setores da costa de S para N (A, B e 

C, Figura 5.5b); e variações na linha de costa ao longo da área de estudo, para os dois 

momentos de realização dos levantamentos entre novembro e julho de 2012 (Figura 

5.5c). 

A Figura 5.5a mostra as diferenças positivas de altitudes, ou áreas de acreção, 
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demarcadas em tons de azul ao longo do setor emerso e principalmente após a 

profundidade de 3 m. As diferenças negativas, ou áreas onde houve erosão, foram 

observadas em tons avermelhados variando em média de 1,5-0,25 m desde a superfície 

emersa até aproximadamente a profundidade de 2,5 m adjacente ao perfil A-A’. Valores 

negativos de até 3,5 m foram notados para a porção emersa próximo ao perfil C-C’, 

região onde foram observadas as maiores diferenças negativas. 

A Figura 5.5 observa que entre julho e novembro houve um recuo da LC de cerca 

de 30 m nas proximidades do perfil A-A’, sendo que para norte nas proximidades dos 

perfis B-B’ e C-C’ o avanço variou entre 5 e 10 m (Figura 5.5). Vale lembrar que a LC 

adotada neste trabalho consiste na isolinha de altitude zero, ou seja, o NMM adotado no 

SGB. 

A Tabela 5.1 apresenta o balaço sedimentar em volume (m³) e área (m²) entre os 

meses de julho a novembro de 2012. O resultado obtido indicou cerca de 215.381,70 m³ 

de erosão (tons em vermelho na Figura 5.5a) e 49.160,42 m³ de acreção (áreas em tons 

azul na Figura 5.5a), ambos acima da profundidade de fechamento de -4 m. Na porção 

emersa acima da altitude 0 m ocorreu uma perda de 38.754,16 m³, enquanto na porção 

submersa 175.627,54 m³ de perda de sedimentos. Assim, constata-se que o sistema praial, 

além de ser aberto, possui um déficit no balaço sedimentar.  

 
Figura 5.4 – Mapas da área de estudo sendo em (a) a distribuição dos pontos amostrais topográficos 
(laranja) e batimétricos (azuis) coletados em campo; (b) o Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido pela 
integração dos levantamentos topográficos e batimétricos. 
 
 
 

(a) (b) 
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Tabela 5.1 – Balanço sedimentar em volume (m³) e área (m²) entre os meses de julho a novembro de 
2012. 

Cota 

Julho 

Novembro

Balanço Total

Área 

Julho 

Novembro

Área Total
 

Figura 5.5 – Mapa representativo da dinâmica costeira da área de estudo entre os meses de julho e 
novembro de 2012 até a profundidade de fechamento de 4m: 
(novembro menos julho); (b) perfis topográficos nos pontos A, B e C nas 
e c) variações na linha de costa ao longo da área de estudo.

13.       

ço sedimentar em volume (m³) e área (m²) entre os meses de julho a novembro de 

Volume Sedimentar (m³) 

 Emersa >0m Submersa 
0m>x>-4m Total >-4m

 61.434,72 1808700,21 1.870.134,93

Novembro 22.680,56 1.632.072,67 1.654.753,23

Balanço Total -38.754,16 -175.627,54 -215.381,70

Área (m²) 

 Emersa >0m Submersa 
0m>x>-4m Total >-4m

 94.048,43 803771,93 897.820,36

Novembro 65.414,83 821.661,13 888.075,96

Área Total -27.633,60 17.889,20 -9.744,40

Mapa representativo da dinâmica costeira da área de estudo entre os meses de julho e 
novembro de 2012 até a profundidade de fechamento de 4m: (a) mapa de diferenças de altitude 

b) perfis topográficos nos pontos A, B e C nas duas épocas dos levantamentos; 
e c) variações na linha de costa ao longo da área de estudo. 
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ço sedimentar em volume (m³) e área (m²) entre os meses de julho a novembro de 

4m 

1.870.134,93 

1.654.753,23 

215.381,70 

4m 

897.820,36 

888.075,96 

9.744,40 

Mapa representativo da dinâmica costeira da área de estudo entre os meses de julho e 
a) mapa de diferenças de altitude 

duas épocas dos levantamentos; 
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5.5 DISCUSSÕES 

 

É evidente no mapa da Figura 5.5a que desde a porção emersa até 

aproximadamente 3 m de profundidade foi observado maior volume de erosão do que 

acreção, enquanto entre as profundidades de 3-4 m ocorreu maior distribuição de áreas 

com acreção. A intensa erosão costeira mensurada, obviamente, ocorreu no período 

destrutivo (MOURA, 2009), com ondas e ventos de alta intensidade. Esse intervalo é 

característico de deslocamento de bancos sedimentares da LC em direção ao mar, devido 

principalmente a ação das ondas, como destacado no perfil B da Figura 5.5b. 

A cota de inundação, que é uma aproximação semiempírica que indica a 

possibilidade de uma determinada superfície ser atingida pelo espraio de ondas, pode ser 

calculada pelo somatório das componentes: elevação da maré astronômica, sobrelevação 

e espraio da onda. Considerando-se que a elevação máxima de 1,1 m acima do NMM é 

função da amplitude média de maré de sizígia, que na região é de 2,2 m (Carta náutica 

n°810 - Proximidades do Porto de Natal) e 0,14 m para a sobrelevação meteorológica, 

com a pressão atmosférica apontada para a região nos registros do INMET (2012) de até 

14 hPa (1hPa = 1 cm no NMM). A componente associada ao espraio das ondas foi 

calculada através da Equação 5.4, proposta por Masselink & Hughes (2003): 

 

 THsgR 2

1

0
2

1

')tan(36,0 β=        (5.4) 

 

Onde, R - espraio (m), g é a aceleração da gravidade (9,81 ms-2), tan(β) é o declive da 

face da praia (derivada a partir do MDE), Hs’0 é a altura significativa da onda (m), T é  o 

período da onda (s). 

Assumiram-se os períodos de 11,86s e as alturas de onda da Tabela 5.2 geradas à 

profundidade de 5 m através do modelo de longo prazo do Sistema de Modelagem 

Costeira (SMC-BRASIL, IH-CANTABRIA, 2012). Dessa maneira, as cotas de 

inundação observadas para as áreas adjacentes aos perfis A, B e C da Figura 5.5 (a) 

foram indicadas na Tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 – Estatística descritiva das 

Quartil

25%
50%
75%

25%
50%
75%

Os resultados obtidos apontam para cotas de 

para as áreas adjacentes aos perfis 

preferencialmente de ENE, sendo que 

inundação variou entre 2,61

maiores frequências de altitudes da porção emersa da praia encontram

metros (Figura 5.6d), ou seja, menor

de Ponta Negra, torna-se evidente que qualquer estrutura 

morfológica nesse nível, instaladas sobre o perfil dinâmico da prai

imediatos da ação da sobreelevação do 

socioeconômico (Figura 5.6).

Figura 5.6 – As fotos (a, b e 
respectivamente no na porção emersa dos perfis 

13.       

Estatística descritiva das alturas significativas de onda à profundidade de 5m
inundação para a Praia de Ponta Negra. 

Quartil  Perfil A-A' Perfil B-B' Perfil C-C' 
Hs 

25% 0,78 0,77 0,95 

50% 0,88 0,90 1,09 

75% 1,01 1,02 1,25 

Cota de Inundação 
25% 1,82 1,73 2,61 

50% 1,85 1,77 2,71 

75% 1,90 1,81 2,81 

s resultados obtidos apontam para cotas de inundação variando de 1,73

para as áreas adjacentes aos perfis A-A’ e B-B’ (Figura 5.5a) 

preferencialmente de ENE, sendo que para a região próxima ao perfil 

2,61-2,81 m, com ondas vindas de SE. Tendo em vista que as 

maiores frequências de altitudes da porção emersa da praia encontram

, ou seja, menores que as cotas de inundação observadas para P

evidente que qualquer estrutura de engenharia 

nível, instaladas sobre o perfil dinâmico da praia, 

os da ação da sobreelevação do NMM causando danos na infraestrutura e prejuízo 

6). 

e c) representam os danos causados devido à sobrelevação do NMM 
orção emersa dos perfis A, B e C representados na Figura 
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à profundidade de 5m e da conta de 

inundação variando de 1,73-1,90 m 

 e direção de ondas 

para a região próxima ao perfil C-C’ a cota de 

. Tendo em vista que as 

maiores frequências de altitudes da porção emersa da praia encontram-se entre 0,5-2,0 

que as cotas de inundação observadas para Praia 

de engenharia ou mesmo feição 

 irão sofrer impactos 

os na infraestrutura e prejuízo 

 
representam os danos causados devido à sobrelevação do NMM 

representados na Figura 5.5a. Enquanto a 
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Figura d representa frequências de altitudes das porções emersa e submersa da área de estudo.
 

Rahmstorf (2007) através de uma relação semiempírica entre elevação do nível do 

mar e temperatura, apontou uma elevação total em 2100 de 0,6 e 1,0 m para os cenários 

B1 e A1 em 2100 e 0,25 m em 2050, 

1990 (Figura 5.7).  

 

Figura 5.7 – Projeção do nível médio 
resumo de projeções do IPCC (2001, 2007) para o horizonte temporal 

 

De acordo o modelo 

(1983), Pilkey et al. (1993) e diante das projeções de sobrelevação do NMM de até 1 m 

citadas por Rahmstorf (2007) poderá haver um recuo da LC para a PPN entre ~3

(Tabela 5.3). 

 

 
)( *

*

Bh

L
SR

+
=   

 
Onde, R é o recuo (m), S é a 

ou largura do perfil ativo (m),

duna (m). 

  

Tabela 5.3 – Recuo da linha de LC em função do sobrelevação do NMM, profundidade de fechamento, 
largura e altura do perfil. Segundo o modelo da Regra de Brunn

Sobrelevação 
do NMM

 

13.       

representa frequências de altitudes das porções emersa e submersa da área de estudo.

(2007) através de uma relação semiempírica entre elevação do nível do 

mar e temperatura, apontou uma elevação total em 2100 de 0,6 e 1,0 m para os cenários 

B1 e A1 em 2100 e 0,25 m em 2050, respectivamente, acima do nível 

 
médio do mar nos cenários A1 e B1, de acordo com Rahmstorf

resumo de projeções do IPCC (2001, 2007) para o horizonte temporal do ano de 2100.

De acordo o modelo dado pela Equação 5.5, utilizado por Bruun 

1993) e diante das projeções de sobrelevação do NMM de até 1 m 

citadas por Rahmstorf (2007) poderá haver um recuo da LC para a PPN entre ~3

       

é a elevação do nível médio do mar –NMM 

ou largura do perfil ativo (m), h* é a profundidade de fechamento (m),

Recuo da linha de LC em função do sobrelevação do NMM, profundidade de fechamento, 
undo o modelo da Regra de Brunn (1962).. 
Sobrelevação 

do NMM 
A-A' B-B' C-C' 

B-50m B-2m B-7m 
0,25m 2,94 m 14,17 m 4,86 m 
0,60m 7,05 m 34 m 11,67 m 
1,0m 11,76 m 56,67 m 19,45 m 
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representa frequências de altitudes das porções emersa e submersa da área de estudo. 

(2007) através de uma relação semiempírica entre elevação do nível do 

mar e temperatura, apontou uma elevação total em 2100 de 0,6 e 1,0 m para os cenários 

acima do nível base do ano de 

, de acordo com Rahmstorf (2007), e 
de 2100. 

utilizado por Bruun (1962), Hands 

1993) e diante das projeções de sobrelevação do NMM de até 1 m 

citadas por Rahmstorf (2007) poderá haver um recuo da LC para a PPN entre ~3-57 m 

 (5.5) 

NMM (m), L* é a distância 

profundidade de fechamento (m), B é a altura da 

Recuo da linha de LC em função do sobrelevação do NMM, profundidade de fechamento, 
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Projeções de recuo da LC utilizando o perfil de equilíbrio de Dean (1991), que é 

calculado em função do diâmetro mediano no perfil. Apontou um recuo da LC, entre 

~10-50 m (Tabela 5.4) de acordo com os cenários descritos na Figura 5.7. 

 

Tabela 5.4 – Recuo da linha da LC em função do diâmetro mediano no Perfil e da sobrelevação do NMM. 
Utilizando o modelo de perfil de equilíbrio de Dean (1991). 

Sobrelevação 
do NMM 

A-A' B-B' C-C' 
0,17mm 0,27mm 0,30mm 

0,25m 12,4 m   8,2 m    7,6 m 
0,60m 30,31m 20,07m 18,6m 
1,0m 51,1 m 33,8 m 31,4 m 

 

Podemos observar que há um acentuado recuo em ambas às projeções das tabelas 

5.3 e 5.4. Sendo que o modelo da Regra de Brunn (1962) parece ser o mais indicado. Pois 

leva em consideração além de outros parâmetros, também a alturas das dunas no perfil. 

Enquanto que, o recuo calculado em função do diâmetro mediano no perfil (DEAN, 

1991) não visualiza esse tipo de feição, mas principalmente o diâmetro do sedimento no 

perfil (Equação 5.8). Dessa forma, tendo em vista que feições de duna bastante 

expressivas, como a do Morro do Careca encontrada no perfil A-A’ com cerca de 50-60 

m de altura.  À medida que o sedimento da base é removido devido ao solapamento pelas 

ondas, esta mesma área é preenchida por gravidade pelo sedimento carreado do topo até 

sua base, fazendo com que a LC não avance com tanta rapidez. A Figura 5.8 apresenta as 

projeções de ambos os modelos. A linha vermelha indica o recuo da LC segundo o 

modelo de Dean (1991). Sendo que a linha amarela apresenta o recuo da LC obtido pelo 

modela da Regra de Brunn. Para este último modelo, foi observado que a região de maior 

recuo esteve próxima ao perfil B-B’, com ~ 57 m. Neste, a área ocupada projetada foi de 

100.752,58 m². Enquanto que o modelo de recuo utilizando o perfil de equilíbrio indicou 

uma área total de avanço do NMM de 110.509,32 m², com um recuo mais pronunciado 

próximo ao perfil A-A’, ~51 m. A diferença em área para ambos os modelos foi de 

aproximadamente 9.756,74 m² 
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Figura 5.8 – Mapa da projeção da LC para
de Brunn (linha amarela). 

 

5.6 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresentou a metodologia geodésica desenvolvida para o 

levantamento e integração de dados topográficos e batimétricos na composição da feição 

praial para estudos de precisão de geomorfologia e dinâmica costeira. A metodologia 

utilizada permitiu o levantamento de LC e a modelagem digital de elevação de todo o 

perfil praial em um tempo relativamente curto e com boa precisão. 

No estudo, os resultados mostraram que as coordenadas geodésicas e as altitudes 

ortométricas dos pontos amostrais topográ

centímetros em relação à rede geodésica implantada na área de estudo, a qual é vinculada 

ao SGB. A alta precisão absoluta em relação a um referencial geodésico unívoco, fixo e 

relativamente estável no tempo i

altitudes dos pontos topográficos e batimétricos levantados na área de estudo, mesmo 

coletados em momentos distintos.

A acurácia decimétrica dos MDE integrados, aliado à boa distribuição espacial 

dos dados coletados, permitiu: a modelagem das principais feições morfológicas 

indicadoras do estágio de praia, como: dunas frontais, bermas, cúspides, bancos, calhas e 
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Mapa da projeção da LC para 2100. Segundo o modelo de Dean (linha vermelha) e a Regra 
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iu o levantamento de LC e a modelagem digital de elevação de todo o 

perfil praial em um tempo relativamente curto e com boa precisão.  

No estudo, os resultados mostraram que as coordenadas geodésicas e as altitudes 

ortométricas dos pontos amostrais topográficos e batimétricos tiveram precisão de poucos 
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canais, como também as frequências e o padrão de distribuição espacial das altitudes. 

Informações importantes puderam ser extraídas, tais como a LC, volume e balanço 

sedimentar. Através de dados auxiliares, coletados in situ, somados às informações 

extraídas do MDE foi possível inferir parâmetros importantes para o estudo costeiro 

como: profundidade de fechamento e cota de inundação. Levantamentos sazonais (julho e 

novembro de 2012) observaram um avanço da LC de aproximadamente 10-30 m de N-S 

ao longo de toda a praia, e um balanço sedimentar, negativo de aproximadamente 

215.381,70 m³ para cerca de 890.000 m³. Sendo 38.754,16 m³ na porção emersa e 

175.627,54 m³ na parte submersa até a profundidade de fechamento de 4 m. Os mapas de 

diferença das cotas altimétricas indicaram áreas onde há maior ou menor erosão assim 

como regiões onde está havendo acreção de sedimentos.  

Projeções de aumento do NMM para 2100 indicaram recuos da LC entre 10-60 m 

ao longo de toda a extensão da Praia de Ponta Negra. Dessa maneira, tendo em vista que 

a resposta morfológica de praia arenosa diante dos cenários de subida do NMM propostos 

é um processo complexo que depende principalmente de fatores geomorfológicos e de 

dinâmica sedimentar, além de fatores antropogênicos de uso e ocupação da zona costeira, 

e admitindo como realistas as aproximações quantitativas fornecidas por estes modelos, 

verifica‐se que a Praia de Ponta Negra teria fortes probabilidades de sofrer impactos 

intensos que a levaria ao desaparecimento. Assim, conta-se que com a chamativa desses 

cenários radicais, alguma ação mitigadora seja adotada pelos tomadores de decisões e que 

medidas de sustentáveis de Engenharia Costeira ocorram, com o intuito de maximizar a 

resiliência da orla e a eficácia da infraestrutura, além de assegurar o aspecto paisagístico 

natural da Praia de Ponta Negra, o principal símbolo turístico da zona urbana de 

Natal/RN. 
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Resumo: A partir de imagens de sensores ópticos passivos de alta resolução, parâmetros de onda como a 
direção e ângulo de incidência dessas na região costeira do litoral setentrional do Rio Grande do Norte, 
foram avaliados e comparados a produtos derivados de coletas in situ e a modelos já estabelecidos e com 
ampla literatura na área com o fim de calibração e validação dessas informações. Direções derivadas das 
imagens obtiveram diferenças de cerca de 1° e 6° em relação aos dados obtidos in situ e aos modelos, 
respectivamente. Observou-se ainda que, onde as ondas incidiram perpendicularmente a linha de costa 
houve um ganho de área ou acresção. Sendo assim, o principal objetivo é estabelecer um protocolo 
operacional de uso dessa ferramenta no monitoramento ambiental. Onde o produto gerado irá suprimir a 
lacuna de informações sobre os parâmetros de ondas, oferecendo uma visão sinóptica dos sensores 
orbitais, e dará suporte a um melhor gerenciamento costeiro, como também dará subsídio aos modelos de 
dispersão de manchas de óleo no mar resultantes de vazamentos acidentais em dutos, plataformas ou 
transporte por embarcações, mostrando ainda as tendências de alteração desses ambientes em resposta aos 
cenários prognósticos de mudanças climáticas globais. 
 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto, Direção de onda, Transformada Rápida de Fourier-FFT, 
CBERS-2B, HRC, Sensores ópticos passivos. 
 
 
Abstract: From images of high-resolution passive optical sensors, wave parameters such as direction and 
angle of incidence, on northern coast of Rio Grande do Norte state, NE Brazil, were obtained. In order to 
calibrate and validate these information, evaluation and comparasion with products derived from in situ 
collection and models already established and extensive literature, were done. Differences of 1° and 6° 
were observed between these directions from the images with in situ data and models, respectively. It was 
observed that, where the waves incident perpendicular to the shoreline there was a gain or accretion 
area. The main objective is to establish an operational protocol for using this tool in environmental 
monitoring. Products generated will suppress the information gap on the wave parameters, providing a 
synoptic view of the orbital sensors, and will support better coastal management, but also give subsidy to 
the dispersion models of oil slicks at sea due to accidental spills in pipelines, platforms or transport 
vessels, still showing the trends of change in these environments in response to scenarios of global 
climate change predictions. 
 
Keywords : Remote sensing, Wave direction, Fast Fourier Transform-FFT, CBERS-2B, HRC, Passive 
optical sensors. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

As medições de parâmetros de ondas na plataforma continental rasa, como na área 

de estudo, desempenham um papel relevante na gestão das zonas costeiras e nos 

programas de prognóstico das alterações na linha de costa provocadas por forçantes 

hidrodinâmicas. Os parâmetros mais comumente medidos são o período e a altura das 

ondas, também são altamente relevantes para a segurança do setor marítimo. A 

identificação de parâmetros de ondas, como seu espectro direcional, tem como exemplos 

de aplicação a previsão e validação de modelos de clima de ondas, fundamental para o 

gerenciamento costeiro, para a elaboração de mapas de rotas de navio e operações 

logísticas de embarcações e plataformas de petróleo (Carvalho & Ramos, 2005).  

Nas últimas décadas, aplicaram-se métodos de sensoriamento remoto para 

medições do regime de ondas costeiras e offshore. Três das principais vantagens do uso 

do sensoriamento remoto nas medições são (i) os recursos e as despesas são 

relativamente baixas, (ii) a exposição de instrumentação e pessoal às condições de 

campo, potencialmente perigosas, é minimizada, e (iii) a visão sinóptica das imagens 

permitem a espacialização dos dados medidos numa grande área do terreno. A 

abordagem com o sensoriamento remoto fornece dados com excelente cobertura 

geográfica e com resolução espacial e temporal adequadas às principais aplicações, 

sobretudo em zonas costeira de intensa dinâmica ambiental (Singhroy 1996; Cracknell 

1999; Lewis et al. 1999; Souza Filho 2005; De Barros Pereira et al. 2011). O que torna 

essa abordagem extremamente relevante para a região Nordeste do Brasil são as 

vantagens na minimização de investimentos de aquisição e manutenção de equipamentos 

fundeados, nessa área geográfica onde as condições de campo são em algumas épocas do 

ano, quando os ventos são muito fortes. Portanto, apesar dos dados coletados por meio de 

estações fundeadas fornecerem boa resolução temporal (variabilidade ao longo do tempo) 

das condições das ondas, a distribuição espacial (por área) é reduzida, obrigando a 

instalação de um número maior de estações.  

Dados de vento e ondas obtidos por satélite agora são um instrumento importante 

para a análise da interface oceano e atmosfera, e sua relevância é crescente à medida que 

são lançados mais satélites de observação da terra. A precisão dos procedimentos de 
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calibração é o principal fator no bom uso dessa tecnologia, e por esse motivo uma grande 

quantidade de trabalhos tem demonstrado o desenvolvimento de algoritmos cada vez 

mais confiáveis. 

No entanto, até o presente, a única forma conhecida de se obter medições do 

espectro direcional de ondas com cobertura contínua e global era através do uso de 

imagens de Radar de Abertura Sintética (Synthetic Aperture Radar– SAR) instalado em 

satélites (Hasselmann et al. 1985;Vachon et al. 1989; Fernandes et al. 2000; Carvalho & 

Ramos, 2005). Porém devido ao alto custo de aquisição e manipulação desses dados, 

outras metodologias vêm sendo procuradas. Sendo assim, a obtenção do espectro 

direcional de ondas a partir de imagens de sensores passivos aparece como uma 

alternativa mais acessível e de fácil aplicação.  

Desta forma, o objetivo principal deste artigo foi a aplicação de algoritmos 

baseado em Fast Fourier Transform (FFT ou Transformada Rápida de Fourier) em dados 

de sensoriamento remoto passivo orbital e de alta resolução, calibradas por medições in 

situ, com o interesse de se estabelecer o uso dessa ferramenta no monitoramento 

ambiental de áreas costeiras rasas, de exploração pela indústria petrolífera. Esta proposta 

atende aos modelos de dispersão de manchas de óleo no mar resultantes de vazamentos 

acidentais em dutos, plataformas ou transporte por embarcações, mostrando ainda as 

tendências de alteração desses ambientes em resposta aos cenários prognósticos de 

mudanças climáticas globais. 

A Câmera Pancromática de Alta Resolução (sensor HRC, sigla em inglês para 

High Resolution Camera) é um dos três instrumentos instalados a bordo do satélite 

China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS-2B) lançado no dia 19/09/2007 e 
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mantido em operação até início de 2010. Este sensor opera numa única faixa espectral 

pancromática, que cobre o visível e parte do infravermelho próximo (0,50 - 0,80 µm), 

com campo de visada de 2,1º, resolução espacial de 2,7 m e largura da faixa imageadora 

de 27 km (nadir) com resolução temporal 130 dias na operação proposta possuindo uma 

taxa de dados da imagem de cerca de 432 Mbit/s (antes da compressão) com quantização 

de 8 bits. 

Imagens do sensor HRC foram utilizadas com a finalidade de se extrair parâmetros 

de direção de ondas na superfície do oceano na porção setentrional da Bacia Potiguar no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN). Os dados in situ foram coletados por bóia 

oceanográfica (Modelo S4A da InterOcean), adquiridos no âmbito da Campanha de 

Monitoramento Ambiental da Porção Offshore da Bacia Potiguar, realizado pela 

PETROBRAS em parceria com laboratórios da UFRN (Laboratório de Geologia e 

Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental – GEMMA, e Laboratório de 

Geoprocessamento - GEOPRO) entre 08/12/2007 e 31/03/2008 foram empregados como 

parâmetro de validação dessas imagens (Figura 6.1). As imagens CBERS-2B são 

distribuídas gratuitamente, mediante cadastro, através do sítio eletrônico do INPE 

(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/). 
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Figura 6.1 – Mapa de localização da área de estudo. (A) Disposição das cenas das imagens de satélite 
utilizadas e da estação oceanográfica Biguara integrados a imagem Landsat 7-ETM+ processada para 
destacar as formas do substrato marinho na plataforma continental da Bacia Potiguar/RN. (B) Localização 
das estações do Modelo WWATCH/Global, como também, a disposição da cena da imagem de satélite 
utilizada. 
 

6.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A iluminação solar, dependendo do seu ângulo de incidência, provoca na 

superfície do oceano os efeitos de maior reflectância na face da onda voltada para a 

direção de iluminação, enquanto que na face oposta ocorre maior espalhamento ou 

mesmo sombreamento, o que gera padrões de reflexão orientados geograficamente. As 

imagens do sensor HRC (Órbita 148/Ponto 105-C-5) foram adquiridas nos dias 

02/01/2008, 28/01/2008 e 23/02/2008. As imagens foram reduzidas a uma janela de 1 km 

x 1 km e comparadas, o centro dessa janela no mesmo ponto, aos dados in situ da boia 

oceanográfica S4A.  

A seguir foram descritas cada etapa do processamento digital desses produtos para 

a extração do vetor direcional do espectro de onda. 

 

Etapa 1 – Aplicação de filtro multidirecional 
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O filtro multidirecional de matriz 3x3

imagem (no caso, os trends

essa iluminação (Figura 6.2). 

Figura 6.2 – O filtro multidirecional 
simetria entre os valores positivos e 
estão os valores negativos da matriz ("posição da fonte").
 

A Figura 6.3 ilustra 

ondas criam uma barreira 

nessas feições, criando áreas 

onda, alinhadas paralelamente a iluminação 

nenhum anteparo físico criando

uma zona de sombra em relação 

3B e 3D). 

A filtragem tem a finalidade de retirar da imagem a tendência de iluminação 

unidirecional provocada pelo 

existentes na imagem, permitindo

preferencial desses trends de onda
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multidirecional de matriz 3x3 destaca todas as orientações

trends de onda), que se encontram alinhadas perpendicularmen

).  

 
 

O filtro multidirecional de matriz 3x3 com o aspecto de iluminação da imagem dado pela 
simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido da iluminação tem origem no lado onde 
estão os valores negativos da matriz ("posição da fonte"). 

 os trends de ondas de sentido leste-oeste, onde as faces das 

ondas criam uma barreira refletindo essa iluminação que incide perpendicularmente 

criando áreas mais claras na imagem (Figura 3D). Nas regiões de cava da 

onda, alinhadas paralelamente a iluminação (proveniente de norte e de sul

criando reflexão especular nessas áreas, como também gerando 

uma zona de sombra em relação à iluminação de leste e oeste (regiões escuras na Figura 

tem a finalidade de retirar da imagem a tendência de iluminação 

provocada pelo Sol (Figura 6.3A), evidenciando 

, permitindo o cálculo do aspecto que apontará a orientação 

de ondas. 
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orientações presentes na 

que se encontram alinhadas perpendicularmente a 

3x3 com o aspecto de iluminação da imagem dado pela 
negativos, onde o sentido da iluminação tem origem no lado onde 

oeste, onde as faces das 

iluminação que incide perpendicularmente 

as regiões de cava da 

proveniente de norte e de sul), não encontra 

como também gerando 

iluminação de leste e oeste (regiões escuras na Figura 

tem a finalidade de retirar da imagem a tendência de iluminação 

 todas as direções 

que apontará a orientação 
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Figura 6.3 – (A) Imagem  do sensor HRC de 02/01/2008 sem processamento. (B) Imagem  do 
sensor HRC de 02/01/2008 com filtro multidirecional de matriz 3x3. (C) Carta náutica Nº720 
(Areia Branca a Guamaré – Marinha do Brasil - DHN) mostrando em vermelho a área da janela 
1kmx1km centrada no mesmo ponto do levantamento oceanográfico in situ e em preto a cena 
148_C/105_5 do satélite CBERS-2B. (D) Esquema de iluminação do filtro multidirecional 
realçando as faces e cristas das ondas enquanto que os vales ou cavas são suavizados. 

 

Etapa 2 – Cálculo do aspecto da imagem e aplicação de filtro direcional 

 

A partir da imagem derivada do filtro multidirecional, faz-se uma análise 

histogrâmica do aspecto direcional para cada pixel. O aspecto é definido como o 

componente direcional do vetor gradiente que é a direção do gradiente máximo da 

superfície num determinado ponto. Este é calculado a partir de estimativas de derivadas 

parciais (Equação 6.1, De Smith et al., 2009). 

 

( )xzyz δδδδ /,/         (6.1) 

 

Esse resultado identifica a orientação da declividade das superfícies em graus a 

partir do norte. O cálculo é dado da seguinte forma: 

 

( )xzyzA δδδδπ /,/tan*2/360270 1−−=      (6.2) 
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Onde a função da tangente inversa é aplicada para ambas as componentes.

Dessa maneira se obtêm o sentido preferencial de orientação da

de onda ou da direção da 

sentido preferencial de orientação 

13x13 (Figura 6.4) sobre a imagem original, 

comportamentos das superfícies

 

Figura 6.4 – O filtro direcional de matriz 
imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido 
origem no lado onde estão os valores negativos da matriz ("posição da fonte").

Na imagem da Figura 

preferencialmente voltadas para leste e oeste (cores em amarelo e azul, respectiva

histograma da Figura 6.5C). Assim, deduz

se for aplicado na mesma direção do maior número de observações indicado no histograma. 
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nde a função da tangente inversa é aplicada para ambas as componentes.

Dessa maneira se obtêm o sentido preferencial de orientação da

 declividade dessas faces. A partir de então 

sentido preferencial de orientação para a aplicação de um filtro direcional de matriz 

sobre a imagem original, enfatizando 

das superfícies, situando os alvos claros e escuros. 

 
de matriz 13x13 de direção leste-oeste, com o sentido de iluminação da 

imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido 
origem no lado onde estão os valores negativos da matriz ("posição da fonte"). 

 

imagem da Figura 5A observa-se que os trends de ondas possuem suas faces 

preferencialmente voltadas para leste e oeste (cores em amarelo e azul, respectiva

Assim, deduz-se que o filtro direcional realçará melhor essas feições

se for aplicado na mesma direção do maior número de observações indicado no histograma. 
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nde a função da tangente inversa é aplicada para ambas as componentes. 

Dessa maneira se obtêm o sentido preferencial de orientação da maioria das faces 

partir de então fica definido o 

para a aplicação de um filtro direcional de matriz 

 as diferenças nos 

oeste, com o sentido de iluminação da 
imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido da iluminação tem 

de ondas possuem suas faces 

preferencialmente voltadas para leste e oeste (cores em amarelo e azul, respectivamente, no 

o filtro direcional realçará melhor essas feições 

se for aplicado na mesma direção do maior número de observações indicado no histograma.  
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Figura 6.5 – (A) Imagem do sensor HRC de 02/01/2008 com o cálculo do aspecto direcional mostrando 
as orientações das principais feições da superfície do oceano em relação ao norte geográfico. (B) Imagem 
do sensor HRC de 02/01/2008 com filtro direcional de matriz 13x13 aplicando uma iluminação 
proveniente de uma direção escolhida previamente através do gráfico (C) que mostra o sentido leste-oeste 
com maior número de observações. (D) Carta náutica Nº720 (Areia Branca a Guamaré – Marinha do 
Brasil - DHN) mostrando em vermelho a área da janela 1kmx1km centrada no mesmo ponto do 
levantamento oceanográfico in situ e em preto a cena 148_C/105_5 do satélite CBERS-2B. 

 

Etapa 3 – Cálculo da FFT e da elipse orientada 

 

O algoritmo de transformada rápida de Fourier (FFT) foi desenvolvido na década 

de 60 a partir dos trabalhos de Cooley & Tukey (1965), revisitados por Press et al. 

(1992). Pedrini & Schwartz (2008) afirmam que no processamento digital de imagens a 

Transformada de Fourier (FT, do inglês Fourier Transform) tem como objetivo a 

obtenção de informações sobre em qual orientação ocorre as maiores variações de 

intensidade de tons de cinza (Equação 3).  
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Onde nmx ,  denota o pixel localizado na 

entrada x e vuy ,  representa o coeficiente de Fourier situado na

coluna de y , na matriz resultante da transformada.

A vantagem da Transformada R

Transform) é que quando aplicada a um sinal bi

digital, a FFT fornece a orientação das freqüências espaciais da imagem 

Ranchin, 2002). Assim, com a FFT pode

variações da intensidade dos tons de cinza 

gerando uma imagem do espectro (Figura 

de baixa frequência (Figura 

do centro da imagem (Figura 

 

Figura 6.6 – O filtro de baixa freqüência de matriz 
iluminação da imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido da 
iluminação tem origem no lado onde estão os valores negativos da matri

 

Entanto, embora se possa ter uma noção da orientação do espectro na imagem 

derivada por FFT. Mitchell (2005) destacou 

direcionais mais claras. Para 

um arquivo vetorial na forma de

de distribuição para medir a tendência

separadamente nas direções

médio e os eixos de uma elipse

polígono elíptico com uma orientação definida 

O desvio padrão da elipse em

n

xx
DPE

n

i i
x

∑ =
−

= 1
)(
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denota o pixel localizado na m-ésima linha e n -ésima coluna da matriz de 

representa o coeficiente de Fourier situado na u -ésima linha e 

, na matriz resultante da transformada. 

Transformada Rápida de Fourier (FFT, do 

e quando aplicada a um sinal bidimensional, ou seja, em uma imagem

, a FFT fornece a orientação das freqüências espaciais da imagem 

com a FFT pode-se determinar o sentido preferencial dessas 

intensidade dos tons de cinza – que no caso marcam os 

gerando uma imagem do espectro (Figura 6.7A), para posteriormente se aplicar um filtro 

(Figura 6) a fim de se eliminar os ruídos de alta frequência distantes 

do centro da imagem (Figura 6.7B). 

de baixa freqüência de matriz 13x13 e direção leste-oeste, com o sentido de 
iluminação da imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido da 
iluminação tem origem no lado onde estão os valores negativos da matriz ("posição da fonte").

ntanto, embora se possa ter uma noção da orientação do espectro na imagem 

rivada por FFT. Mitchell (2005) destacou que o cálculo da elípse torna te

direcionais mais claras. Para esse motivo, o arquivo raster resultante é

um arquivo vetorial na forma de nuvem de pontos onde é realizada uma análise estatística 

a tendência do conjunto dos pontos e calcular

nas direções xey . O desvio padrão das medidas (xe

elipse que engloba a distribuição dos pontos

polígono elíptico com uma orientação definida (Figura 6.7C). 

da elipse em xey  é dado por: 

)
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ésima coluna da matriz de 

ésima linha e v -ésima 

 inglês Fast Fourier 

dimensional, ou seja, em uma imagem 

, a FFT fornece a orientação das freqüências espaciais da imagem (Fichaux & 

determinar o sentido preferencial dessas 

o marcam os trends de ondas - 

A), para posteriormente se aplicar um filtro 

a fim de se eliminar os ruídos de alta frequência distantes 

 
oeste, com o sentido de 

iluminação da imagem dado pela simetria entre os valores positivos e negativos, onde o sentido da 
z ("posição da fonte"). 

ntanto, embora se possa ter uma noção da orientação do espectro na imagem 

que o cálculo da elípse torna tendências 

resultante é transformado em 

a uma análise estatística 

calcular suas distâncias 

ey ) definem o centro 

pontos, criando assim um 

  (6.4) 
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Onde ix e iy  são as coordenadas pontos{ }YXi ,,  representa a centro médio dos pontos, e n  

representa o número total de pontos. 

O ângulo de rotação é calculado da seguinte forma: 

C
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Onde ix~ e iy~ são o desvio padrão das coordenadas – xydo centro médio. 

O desvio padrão dos eixos � e � é dado por: 
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Figura 6.7 – (A) Imagem do sensor HRC de 02/01/2008 com o cálculo da FFT. (B) Imagem  do sensor 
HRC de 02/01/2008 com filtro de baixa frequencia de matriz 13x13 aplicando aplicado na imagem da A. 
(C) Extração do vetor direcional do espectro de onda através do cálculo da elipse orientada. (D) Carta 
náutica Nº720 (Areia Branca a Guamaré – Marinha do Brasil - DHN) mostrando em vermelho a área da 
janela 1kmx1km centrada no mesmo ponto do levantamento oceanográfico in situ e em preto a cena 
148_C/105_5 do satélite CBERS-2B. 
 

O fluxograma da Figura 6.8 representa de maneira mais clara todas as etapas do 

processo de extração do espectro direcional do vetor de onda a partir de imagens de 

sonsores passivos de alta resolução (CBERS-2B - HRC). 

 

 
Figura 6.8 – Fluxograma das etapas do processamento para extração do vetor direcional do espectro de 
onda. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.3.1 MEDIDAS DE REFERÊNCIA IN SITU DA BOIA OCEANOGRÁFICA 

Os dados do levantamento oceanográfico adquiridos in situ (bóia S4A, 08/12/2007 

e 31/03/2008) marcaram períodos de onda médios com 8,6 segundos e desvio padrão 

desse período de 4,4 segundos e com direções médias de onda de 121,8°. No entanto, 

para essas direções obteve-se um desvio padrão médio de 116,3°. 

A grande variação na direção de propagação das ondas sugere uma relação com 

espectros de onda de baixa freqüência e períodos curtos (T<5), provavelmente associados 

às mudanças na direção do vento local durante os dias de coleta. Assim, a mediana e a 

média geométricas das direções de onda mostrou uma tendência central de 71,23° e 

67,9°, respectivamente. A Figura 9A e 9B mostram as direções de onda com os maiores 

números de observações para ENE, com períodos variando entre 5 a 12 segundos. 
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Figura 6.9 – (A) e (B) Freqüências de observações da direção e do período de pico das ondas 
respectivamente, medidos na boia

A partir da janela de 1 km x 1 km centrada no mesmo ponto do levantamento 

oceanográfico, as imagens do sensor HRC observaram di

respectivamente de 99,39°; 77,24° e 84,71° (Figura 

metodologia sugerida. Os dados 

ondas predominantemente de ENE com cerca de 98,71°; 77,56° e 82,15° de direção 

média, para períodos variando aproximadamente entre 5 a 12 segundos (Figura 

E). 

Figura 6.10 – As imagens (A)
28/01/2008 e 23/02/2008, respectivamente, 
do levantamento oceanográfico. Os gráficos 
e o dado sem processamento para todo o período de coleta
círculos vermelhos nesses gráficos indicam os dias de passagens do satélite CBERS
(Areia Branca a Guamaré – Marin
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reqüências de observações da direção e do período de pico das ondas 
boia oceanográfica S4A. 

A partir da janela de 1 km x 1 km centrada no mesmo ponto do levantamento 

oceanográfico, as imagens do sensor HRC observaram direções preferenciais de onda 

99,39°; 77,24° e 84,71° (Figura 6.10A, B e C), 

dados in situ, para as mesmas datas das imagens

predominantemente de ENE com cerca de 98,71°; 77,56° e 82,15° de direção 

média, para períodos variando aproximadamente entre 5 a 12 segundos (Figura 

), (B) e (C) mostram o vetor de direção de ondas para os dias 02/01/2008, 
, respectivamente, derivados pelo método proposto neste trabalho

do levantamento oceanográfico. Os gráficos (D) e (E) ressaltam, respectivamente, a méd
e o dado sem processamento para todo o período de coleta in situ (08/12/2007-31/03/2008), enquanto que os 
círculos vermelhos nesses gráficos indicam os dias de passagens do satélite CBERS-2B. 

Marinha do Brasil - DHN) mostrando a área da janela 1kmx1km 
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reqüências de observações da direção e do período de pico das ondas in situ, 

A partir da janela de 1 km x 1 km centrada no mesmo ponto do levantamento 

reções preferenciais de onda 

A, B e C), em conformidade a 

, para as mesmas datas das imagens, indicaram 

predominantemente de ENE com cerca de 98,71°; 77,56° e 82,15° de direção 

média, para períodos variando aproximadamente entre 5 a 12 segundos (Figura 6.10D e 

 
mostram o vetor de direção de ondas para os dias 02/01/2008, 

derivados pelo método proposto neste trabalho, para o mesmo ponto 
respectivamente, a média das direções de onda 

31/03/2008), enquanto que os 
2B. (F) Carta náutica Nº720 

mostrando a área da janela 1kmx1km em vermelho, 



Ferreira, A.T.S. Tese de Doutorado 2013.

 

 

centrada no mesmo ponto do levantamento oceanográfico 
CBERS-2B. 

A Tabela 6.1 mostra que a diferença entre os valores de direção de onda obtidos 

pela boia e os derivados das imagens

A diferença média entre esses valores de direção foram de cerca de 

Tabela 6.1 – Comparação entre os valores de direções de onda derivadas por satélite e de dados medidos 
in situ, seguido das diferenças entre esses valores para cada dia e a diferença média total.

Data Imagem HRC 

2/1/2008 99,39 
28/1/2008 77,24 
23/2/2008 84,71 

 

Uma correlação de 90% foi observada entre os dados de onda derivados por 

satélite em relação aos dados obtidos 

dados denota que, cerca de 98% das variações das informações extraídas por satélite são 

explicadas pela variação dos dados 

Figura 6.11 – Correlação entre as direções de onda derivadas por satélite e observadas em campo.

A Tabela 6.2 mostra que a estimativa da razão das variâncias entre os dados de

obtidos por satélite em relação aos dados de campo 

variação entre os valores entre si
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centrada no mesmo ponto do levantamento oceanográfico in situ e em preto a cena 

mostra que a diferença entre os valores de direção de onda obtidos 

derivados das imagens foram de aproximadamente -0,68°, 0,32° e 

diferença média entre esses valores de direção foram de cerca de -0,97°. 

Comparação entre os valores de direções de onda derivadas por satélite e de dados medidos 
, seguido das diferenças entre esses valores para cada dia e a diferença média total.

Direção de Onda (°) 

Boia Oceanográfica S4A (in situ) ∆Τ (in situ

98,71 -0,68
77,56 0,32
82,15 -2,56

orrelação de 90% foi observada entre os dados de onda derivados por 

satélite em relação aos dados obtidos in situ. O coeficiente de determinação entre 

dados denota que, cerca de 98% das variações das informações extraídas por satélite são 

explicadas pela variação dos dados in situ (Figura 6.11). 

 
Correlação entre as direções de onda derivadas por satélite e observadas em campo.

mostra que a estimativa da razão das variâncias entre os dados de

obtidos por satélite em relação aos dados de campo ocorre em torno de 

entre si. 
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e em preto a cena 148_C/105_5 do satélite 

mostra que a diferença entre os valores de direção de onda obtidos 

0,68°, 0,32° e -2,56°. 

0,97°.  

Comparação entre os valores de direções de onda derivadas por satélite e de dados medidos 
, seguido das diferenças entre esses valores para cada dia e a diferença média total. 

in situ – sat) ∆Τ Médio 

0,68 
-0,97 0,32 

2,56 

orrelação de 90% foi observada entre os dados de onda derivados por 

coeficiente de determinação entre os 

dados denota que, cerca de 98% das variações das informações extraídas por satélite são 

Correlação entre as direções de onda derivadas por satélite e observadas em campo. 

mostra que a estimativa da razão das variâncias entre os dados de onda 

em torno de 1,0 admitindo pouca 
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Tabela 6.2 – Variâncias e razão de variâncias entre os dados de onda derivados por satélite (Sat) em 
relação aos dados coletados in situ. 

 Variância Var  Sat / Var in situ 

Direção de Onda – in situ 124 - 

Direção de Onda - Sat 127 1,02 

 

A análise ANOVA (Zar, 1996) foi empregada para averiguar a variância entre as 

amostras derivadas por satélite em relação à variância dos dados de campo, e ainda 

verificar a semelhança entre os dados, a análise não rejeita a hipótese de igualdade entre 

as médias dos dados (Fcalulado = 0,01133 < Ftabelado = 7,71). Ainda, o teste “p” observou que 

os valores de variância entre as direções de onda geradas a partir das imagens de satélite 

em relação aos dados de campo obtiveram um valor de 0,92 (p-valor > α = 0,05), 

confirmando que há uma igualdade entre esses dados, para este nível de significância. 

6.3.2 MEDIDAS DE REFERÊNCIA IN SITU DO MODELO WWATCH/GLOBAL 

O Modelo WWATCH III (Tolman 1997, 1999) utilizada à equação da 

conservação da energia de ação espectral. Este apresenta resultados de ondas como altura 

significativa, período médio, direção, entre outros. No entanto, a física do modelo não é 

apropriada para águas rasas (acima de 40 metros de profundidade) e para grades com 

espaçamento acima de 1 quilômetro.  

Sendo assim, com o objetivo de medida de referência, as informações do modelo 

WWATCH/Global (CPTEC/INPE) foram corroboradas as imagens do sensor HRC com 

cena 148_C/104_5 imageadas em regiões de águas profundas, para além de 2.000 metros 

de profundidade. A Figura 6.12A, B e C mostra que, para uma janela de 1 km x 1 km 

centrada nas coordenadas -4° e -36,33° do sensor HRC foram observadas direções de 

ondas com cerca de 105,7°, 94,2° e 94°, respectivamente para os dias 02/01/2008, 

28/01/2008 e 23/2/2008, de acordo com a metodologia aqui apresentada. As Figura 

6.12D e F mostram que os dados de direção do período de pico das ondas derivados do 

modelo WWATCH/Global, para esses mesmos dias, ressaltaram 97,4°; 19° e 97,6° para a 

estação Guamaré (latitude: -04° e longitude: -36°) e 90,7°; 91,5° e 84,8° para a estação 

em Tibau (latitude: -04° e longitude: -37°). 
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Figura 6.12 – As imagens (A), (B) e (C) mostramo vetor de direção de ondas para os dias 02/01/2008, 
28/01/2008 e 23/02/2008, respectivamente, derivados pelo método proposto neste trabalho, para uma área 
inserida na cena 148_C/104_5 do sensor HRC. As setas nas figuras em (D) e (F) indicam os vetores de 
direção de período de pico de ondas gerados pelo modelo WWATCH/Global-CPTEC/INPE nas estações 
de Tibau e Guamaré, respectivamente, para os dias 02/01/2008, 28/01/2008 e 23/02/2008. (E) Carta 
Náutica Nº50 (Rio Parnaíba ao Recife – Marinha do Brasil - DHN) mostrando em vermelho a área da 
janela 1kmx1km centrada na cena 148_C/104_5 do satélite CBERS-2B utilizada (área em preto). 

A Tabela 6.3 mostra que, em relação ao modelo WWATCH/Global, os dados de 

onda derivados pelas imagens do sensor HRC obtiveram um resíduo médio total de cerca 

de -6,3° com variações entre -8,3° a -15°; -2,7 e 3,6 a -9,2 para os dias 2/1/2208; 

28/1/2208 e 23/2/2008, respectivamente. 

Tabela 6.3 – Valores de direção de onda derivada por satélite (Sat) e pelo modelo WWATCH/Global-
CPTEC/INPE nas estações Guamaré e Tibau. Também indica os valores de diferença para as estações 
Guamaré e Tibau em relação ao sensor HRC para cada dia, junto com a diferença média total. 

Direção de Onda (°) 

Data HRC Guamaré 
∆Τ 

(Guamaré – Sat) 
Tibau 

∆Τ 
(Tibau – Sat) 

∆Τ Médio 

2/1/2008 105,7 97,4 -8,3 90,7 -15,0 
-6,3 28/1/2008 94,2 - - 91,5 -2,7 

23/2/2008 94,0 97,6 3,6 84,8 -9,2 

 

A Tabela 6.4 ressalta que os dados de onda derivados pelas imagens do sensor 

HRC em relação ao modelo WWATCH/Global, obtiveram um desvio padrão total das 

amostras de aproximadamente 5,7°, com uma dispersão de 7,5°; 1,9° e 6,6° para os dias 

2/1/2208; 28/1/2208 e 23/2/2008, respectivamente. 
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Tabela 6.4 – Valores de direção de onda derivada por satélite e pelo modelo WWATCH/Global-
CPTEC/INPE nas estações Guamaré e Tibau. Também estão indicados os valores de desvio padrão para 
cada dia e desvio padrão total. 

Direção de Onda (°) 

Data HRC Guamaré Tibau Desv. Pad. Desv. Pad. Total 

02/1/2008 105,70 97,40 90,70 7,51 
5,72 28/1/2008 94,20 - 91,50 1,91 

23/2/2008 94,00 97,60 84,80 6,60 

A análise ANOVA (Zar, 1996) foi empregada para averiguar a variância entre as 

amostras derivadas por satélite em relação à variância dos dados do modelo 

WWATCH/Global, e ainda verificar a semelhança entre elas. Para os três conjuntos de 

dados, a análise não rejeitou a hipótese de igualdade entre as médias (Fcalulado = 3,10663 <  

Ftabelado  = 5,79). O teste “p” ressaltou que os valores de variância entre as direções de 

onda geradas a partir das imagens de satélite em relação aos dados do modelo obtiveram 

um valor de 0,13277 (p-valor > α = 0,05) reafirmando que há uma igualdade entre os 

dados, para este nível de significância.  

Vale destacar que estação Guamaré do modelo WWATCH/Global para o dia 

28/1/2008 apresentou um resíduo anômalo em relação aos demais dados. Não se pode 

dizer que a fonte de erro está no modelo WWATCH/Global ou no método proposto. No 

entanto, para o mesmo dia a estação Tibau do modelo WWATCH/Global obteve um 

resíduo de 1,91° em relação ao dado derivado por satélite, indicando que o modelo 

proposto está adequado com o modelo WWATCH/Global. Ainda, salienta-se que a 

estação Guamaré, utilizada pelo modelo, está localizada em uma região de montanhas 

submarinas, com profundidade de cerca de 50-60 metros denominada de Banco Sírius, 

(Carta Náutica Nº50 – Do Rio Parnaíba ao Recife da Marina do Brasil – DHN). Tal fato 

é importante, devido o modelo WWATCH/Global utilizar em seus algoritmos parâmetros 

de profundidades superiores a 40 metros. 

6.3.3 MEDIDAS DE REFERÊNCIA IN SITU ESTIMADAS VISUALMENTE 

Imagens do satélite IKONOS II de 2001, no modo pancromático 0,45 - 0,90µm 

com 1,0 metro de resolução espacial foram empregadas para testar a metodologia 

proposta, com a finalidade de se observar as direções de propagação de onda na região de 

Macau e Guamaré (Figura 6.13 C). Para essa região, os registros de medições de ondas 
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obtidos mensalmente, pelo método de estimativa visual na zona de arrebentação (Muehe, 

1996), realizados por Chaves (2005) e Silveira (2002) entre Outubro/2000 a 

Outubro/2003 apontaram ondas de NW e ENE (Figura 13A e B, respectivamente), como 

a principal direção de arrebentação de ondas nesta região com alturas significativas de 

0,1 a 0,8 metros e período variando de 4 a 8 segundos. A Figura 13 (A) mostra ondas de 

NNW para a região de Macau, enquanto a Figura 6.13 (B) aponta direções de ondas 

preferencialmente de NE para a região de Guamaré. 

 
Figura 6.13 – As imagens (A) e (B) mostram nas áreas de Macau e Guamaré, respectivamente, o vetor de direção de 
ondas para os dias 12/11/2001 e 25/06/2001. (C) Mosaico de imagens IKONOS II com os pontos em vermelho 
indicando os locais de observações in situ utilizados como referência. 

É necessário observar que para as imagens IKONOS II com 1,0 metro de 

resolução espacial, a janela de observação foi reduzida para 250mx250m, ao invés de 

1kmx1km como nas imagens HRC. Dessa forma, mantiveram-se todos os aspectos 

metodológicos propostos neste trabalho. 

6.3.4 MODELO DE DIREÇÃO DO ESPECTRO DE ONDAS EM ÁREAS 

COSTEIRAS 

A imagem da Figura 6.14 (D) mostra a região do Campo Petrolífero de Exploração 

de Serra e Macau, mas também abriga um ecossistema bastante singular, por se tratar de 
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uma região de manguezal. Tendo em vista a relevância socioeconômica da região e da 

sua localização na zona costeira, o estudo da sua dinâmica é altamente relevante, 

principalmente no que se refere ao comportamento das ondas. 

As linhas em vermelho e azul na Figura 6.14 (A, B e C) representam, 

respectivamente, a linha de costa mapeada entre Maio e Agosto de 2010 por Santos; 

Santos et al., (2011), que implantou uma rede geodésica planialtimétrica de precisão com 

o fim de monitoramento costeiro ambiental (Santos & Amaro 2011), devido aos intensos 

processos erosivos dessa região. Na imagem HRC 148_C_106_1 de 4/3/2010 (Figura 

6.14D) as ondas são predominantemente de direção ENE. No entanto, no detalhe das 

Figuras 6.14 (A, B e C) algumas regiões da imagem apontam direções de ondas vindas de 

NW incidindo perpendicularmente na linha de costa. Nessas imagens observou-se que 

nos locais onde as ondas incidiram perpendicularmente à linha de costa ocorreu ganho 

em termos de área entre a data da imagem e o levantamento de Agosto/2010. No restante 

das áreas na imagem, onde o ângulo de incidência das ondas foi oblíquo à faixa de praia 

o comportamento erosivo foi mais intenso nesse período entre Março e Agosto/2010. 

 

 
Figura 6.14 – (A), (B), (C) e (D) são extratos de imagens do sensor HRC de 04/03/2010 Cena 
148_C/105_5, mostrando o vetor direcional do espectro de ondas através do método proposto neste 
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trabalho (figuras A, B e C). As linhas em vermelho e azul representam, respectivamente, a linha de costa 
mapeada em Maio e Agosto/2010 por Santos (2011). 
 
6.4 CONCLUSÕES 

De maneira geral, os resultados mostraram que o método proposto é confiável e 

eficaz, pois quando comparado aos dados in situ da boia oceanográfica S4A as direções 

do espectro direcional de onda derivado imagens HRC resultaram em uma diferença 

média em torno de -0,97°, com um coeficiente de determinação de 98%. A análise 

ANOVA entre esses mesmos dados não rejeitou a hipótese de igualdade entre as médias, 

como também observou que os valores de variância entre as direções de onda geradas a 

partir das imagens de satélite, em relação aos dados da boia, que obtiveram um valor 

acima do nível de significância.  

Para o modelo WWATCH/Global, os dados derivados pelo sensor HRC obtiveram 

um resíduo médio total de cerca de -6,3° com desvio padrão total das amostras de 

aproximadamente 5,7°. A análise ANOVA, empregada para se verificar a variância entre 

as amostras derivadas por satélite em relação à variância dos dados do modelo 

WWATCH/Global não rejeitou a hipótese de igualdade entre as médias desses dados, 

como também destacou que os valores de variância entre as direções de onda geradas 

obtiveram um valor acima do nível de significância.  

Para as imagens do satélite IKONOS II, as direções de ondas obtidas pelo método 

proposto, também foram corroboradas por estimativas visuais realizadas na zona de 

arrebentação. Os modelos do espectro direcional de ondas em áreas costeiras, derivados 

do sensor HRC de Março/2010 indicaram que nas áreas onde as ondas incidiram 

perpendicularmente a linha de costa houve um ganho de área, em relação aos 

levantamentos de GPS da linha de costa realizados entre Maio e Agosto/2010. Nas áreas 

em o ângulo de incidência das ondas era oblíquo comportamento erosivo entre esses 

períodos foi mais acentuado. 

As principais vantagens do método utilizado é que (i) possui um baixo custo na 

aquisição das imagens, que por vezes são gratuitas, como no caso das imagens HRC; as 

imagens CBERS são de fácil acesso, pois o download pode ser feito via endereço 

eletrônico; como também são de fácil manipulação, pois podem ser processadas através 
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de ferramentas difundidas e amigáveis; e ainda, (ii) os sensores que possuem câmeras 

pancromáticas de alta resolução, possibilitam uma grande cobertura espacial e temporal. 

Contudo, ressaltam-se as desvantagens corriqueiras observadas para as imagens de 

satélites passivos, como o fato se serem sujeitas a presença de nuvens e ao imageamento 

exclusivamente no período diurno. 
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CONSIDERAÇÕES & RECOMENDAÇÕES 

Esta Tese de Doutorado teve o objetivo principal de efetuar o monitoramento 

ambiental da costa do RN com base na tecnologia de sensoriamento remoto, aplicados 

a alguns parâmetros físicos (ondas e correntes), de MPS, da Camada Superficial do 

Mar (clorofila-a, PP e TSM) e dos levantamentos topobatimétricos baseado em 

técnicas de geodésia de precisão.  

Por meio da análise e processamento de imagens do AQUA-MODIS foi 

possível calibrar e validar dados de clorofila-a, TSM, MPS e PP na coluna d´água da 

plataforma e talude continental do RN. Os mapas sinópticos com as séries 

climatológicas dessses parâmetros estimados por satélite, após serem validados por 

dados in situ coletados na região offshore da Bacia Potiguar, demonstraram variações 

geográficas e sazonais influenciadas por fenômenos climáticos globais El Niño 

Oscilação Sul e La Niña, que influenciam as particularidades meteoceanográficas que 

ocorrem na zona costeira do RN, incuindo a interferência nos ciclos destrutivos e 

construtivos (erosão/acreção) nas praias arenosas, que compõem a maior extensão da 

linha de costa nesse Estado. 

As imagens AQUA-MODIS com os valores mensais de clorofila-a no decorrer 

dos anos de 2009 e 2010 indicaram para a região offshore da Bacia Potiguar 

concentrações médias de 0,8 mg/m³. As concentrações máximas foram em torno de 5,6 

mg/m³ no mês de maio/2009 e as mínimas concentrações de aproximadamente 0,07 

mg/m³ no mês de janeiro/2010. A TSM média foi de aproximadamente 28,4°C durante 

os anos de 2009 e 2010, com máxima de 32,4°C no mês de março/2010 e mínima 

26,2°C no mês de agosto do mesmo ano. A PP média ficou em torno de 0,81 

gC/m²/dia, com máximos valores de 2,29 gC/m²/dia em Julho/2009 e 1,57 gC/m²/dia 

em agosto/2010, com mínimos de aproximadamente 0,12 mg/m³ no mês de 

janeiro/2009 e 0,172 mg/m³ no mês de Março/2010.  

Dessa forma, para os parâmetros de clorofila-a, TSM e PP, sugere-se a 

continuidade do monitoramento sazonal (períodos chuvoso e seco) assim como o 

aumento do universo amostral para esses parâmetros. É recomendável ainda, uma 
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padronização do método de extração do parâmetro de clorofila em laboratório, por 

fluorimetria. Tendo em vista ser o mais consistente e utilizado, podendo inclusive, 

comparado com amostras coleadas por outras equipes em outras regiões. 

A série climatológica de imagens mensais de MPS para toda a região da PCRN 

entre os anos de 2009-2012 identificou a correspondência desse parâmetro com a 

sazonalidade, onde as maiores concentrações foram notadas entre os meses de maio-

setembro, com picos máximos em julho. A região do LS da PCRN possuiu em média 

as maiores variações de MPS, enquanto no LO são observados os maiores picos de 

valores de MPS. A análise por PC apontou, para toda a PCRN, que as variâncias dos 

autovetores acompanharam os períodos de seca e chuva que estão fortemente 

relacionados aos fenômenos climáticos globais como El Niño e La Niña. A mesma 

análise estatística aplicada à série temporal de imagens indicou quatro (4) zonasde com 

alta, média, baixa e nenhuma variância e disponibilidade de MPS distribuídas por toda 

a extensão da PCRN. Tais regiões classificadas como zonas de média e baixa variância 

e disponibilidade de sedimentos em suspensão assinalaram os setores com indicativo 

de intenso processo erosivo, definidas como hotspots erosionais, entre elas a região 

que compreende a Praia de Ponta Negra, importante ponto turístico e de ocupação 

costeira na cidade de Natal/RN. Sendo assim, para uma melhor análise da disribuição e 

dispersão do MPS, sugere-se o aumento da série climatológica analisada, ao menos em 

uma década, com o fim de se verificar sua relação com os processos de acreção e/ou 

erosão da linha de costa. Assim como, verificar as influências das variações sazonais 

desse parâmetro frente aos fenômenos climáticos globais como El Niño e La Niña, 

focando na análise correlata do MPS com as forçantes ambientais meteoceanográficas. 

Os trabalhos realizados na Praia de Ponta Negra empregaram metodologias de 

geodésica de precisão, previamente testadas em outros setores do RN, na associação de 

dados obtidos em levantamentos topográficos e batimétricos para a representação da 

zona de praia, tantos o trecho emerso como o submerso, o que permitiu o estudo 

completo e com excelente precisão das feições morfológicas e da dinâmica costeira na 

região. A acurácia decimétrica dos MDE integrados da topobatimetria, aliado à 

distribuição espacial adequada da coleta pontual, permitiu a modelagem das principais 

feições morfológicas indicadoras dos estágios de setores da praia, além de informações 
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sobre os recuos e avanços da LC, do volume de sedimentos e do balanço sedimentar 

no trecho praial estudado. Com dados auxiliares coletados in situ em alguns setores da 

Praia de Ponta Negra, agregados às informações extraídas do MDE, foi possível inferir 

parâmetros importantes para o estudo em zonas costeiras, tais como: a profundidade de 

fechamento e a cota de inundação. Os levantamentos sazonais realizados entre (julho e 

novembro de 2012) indicaram recuo da LC entre 10-30 m ao longo de toda a Praia de 

Ponta Negra, com balanço sedimentar negativo de aproximadamente 215.381,70 m³ 

para cerca de 890.000 m³, em faixa compreendida desde a porção emersa até a 

profundidade de fechamento. As projeções de aumento do nível médio do mar para 

2.100, quando aplicados aos resultados obtidos previamente, indicaram recuos da LC 

entre 10-60 metros ao longo de toda a extensão da Praia de Ponta Negra.  

Dessa maneira, para um entendimento mais completo a respeito dos ciclos 

destrutivos e construtivos da Praia de Ponta Negra, sugere-se a continuidade dos 

levantamentos assim como o aumento da área de estudo para todo o arco praial. 

Ressalta-se ainda, a necessidade de levantamentos de parâmetros hidrodinâmicos 

como ondas e correntes, com séries temporais mais longas, com o propósito de se 

validar e prognosticar cenários de aumento do nível médio do mar e cotas de 

inundação, mais fiéis e próximos do real. Para que com isso, medidas mitigadoras mais 

sustentáveis e menos impactantes sejam tomadas, e ainda, maximizando a resiliência 

da orla e a eficácia da infraestrutura nela instalada, além de assegurar o aspecto 

paisagístico natural da Praia de Ponta Negra, o principal símbolo turístico da zona 

urbana de Natal/RN.  

Sugere-se ainda, a criação de um modelo geoidal local através da 

implementação e densificação de estações gravimétricas em toda a área de estudo, 

assim como, na região adjacente. De forma que estas estações, atreladas as RRNN 

rastredas da RAFB descritas na metodologia do capítulo 2 deste trabalho, aumentarão 

a precisão das altitudes ortométricas, bem como, mostrará de maneira ainda mais 

detalhada a morfologia encontrada no prisma praial. 

As imagens de sensores ópticos passivos de alta resolução (CBERS-HRC) 

foram utilizadas como ferramenta para a extração de parâmetros de onda, como a 
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direção e ângulo de incidência. O método foi avaliado e calibrado com dados in situ e 

modelos já estabelecidos e com ampla aceitação na literatura, mas sobretudo focados 

em imagens de sensores ativos. As direções derivadas das imagens de alta resolução 

mostraram diferenças de cerca de 1° a 6° em relação aos dados obtidos in situ e aos 

modelos empíricos, respectivamente. Através do método proposto em imagens de 

sensores passivos foi possível destacar para a região costeira do litoral setentrional do 

RN que nos setores onde as ondas incidiram perpendicularmente à linha de costa 

houve um ganho de área ou acresção, quando comparadas a imagens de épocas 

anteriores.  

De modo geral, ficou evidente com os resultados obtidos por este trabalho que 

para estudos em ambientes costeiros e plataformais submetidos às altas dinâmicas 

ambientais, o aspecto da visão sinóptica e da característica multitemporal possível com 

o emprego de imagens sensoriamento remoto, multifontes ou não, quando aliadas às 

técnicas de Geoprocessamento, proporcionam maior ganho de informações sobre esses 

ambientes. A precisão das informações pode se ampliada significativamente através de 

modelos empíricos e estatísticos de validação e calibração, condicionados às 

adequadas estratégias de coletas de medidas in situ e ao desenvolvimento e integração 

novas metodologias. 
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