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RESUMO 

O objetivo da Tese de Doutorado foi o monitoramento da morfologia costeira em escala 

trimestral de trechos do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, área da Bacia 

Potiguar sob a influência das atividades petrolíferas. Trata-se de setores costeiros marcados 

por intensa erosão sedimentar e de alta sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo. 

Para atingir o objetivo geral deste estudo, o trabalho foi sistematizado em quatro etapas. A 

primeira etapa apresenta a avaliação das metodologias de aquisição de dados geomorfológicos 

utilizada na modelagem digital de elevação de praias arenosas a partir de dados obtidos na 

praia de Soledade, localizada no Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte. A segunda 

etapa foi a ampliação da infraestrutura geodésica de referência para a realização dos 

levantamentos geodésicos da área de estudo através da implantação de uma estação na ilha 

barreira de Corta Cachorro e de levantamentos geodésicos de monitoramento para o 

entendimento do sistema praial com uso de análises multitemporal de LC e MDE. A terceira 

etapa consistiu na utilização da metodologia geodésica para o levantamento, processamento, 

representação, integração e análises de Linhas de Costa (LC) de litorais arenosos obtidos por 

técnicas geodésicas de posicionamento, análise das alterações morfológicas e transporte de 

sedimentos A quarta etapa foi definida pela inovação de levantamentos em ambientes 

costeiros com a utilização do Laser Escâner Terrestre (LiDAR) para avaliação de um trecho 

submetido a intensa erosão na praia de Soledade onde estão instaladas infraestruturas da 

indústria petrolífera, por meio de MDE de alta precisão e acurácia no modelamento das 

modificações na morfologia costeira. As análises dos resultados do estudo integrado das 

interrelações espaciais e temporais dos intensos processos costeiros atuantes na área ao longo 

de ciclos de construção e destruição das praias permitiram identificar as causas e 

consequências da intensa erosão costeira em setores de praias expostas e ilhas barreiras. 

Palavras-Chaves: Monitoramento costeiro, Geodésia, MDE, LiDAR. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this Doctoral Thesis was monitoring, in trimestral scale, the coastal 

morphology of the Northeastern coast sections of Rio Grande do Norte State, in Brazil, which 

is an area of Potiguar Basin influenced by the oil industry activities. The studied sections 

compose coastal areas with intense sedimentary erosion and high environmental sensitivity to 

the oil spill. In order to achieve the general objective of this study, the work has been 

systematized in four steps. The first one refers to the evaluation of the geomorphological data 

acquisition methodologies used on Digital Elevation Model (DEM) of sandy beaches. The 

data has been obtained from Soledade beach, located on the Northeastern coast of Rio Grande 

Norte. The second step has been centered on the increasing of the reference geodetic 

infrastructure to accomplish the geodetic survey of the studied area by implanting a station in 

Corta Cachorro Barrier Island and by conducting monitoring geodetic surveys to understand 

the beach system based on the Coastline (CL) and on DEM multitemporal analysis. The third 

phase has been related to the usage of the methodology developed by Santos; Amaro (2011) 

and Santos et al. (2012) for the surveying, processing, representation, integration and analysis 

of Coastlines from sandy coast, which have been obtained through geodetic techniques of 

positioning, morphological change analysis and sediment transport. The fourth stage 

represents the innovation of surveys in coastal environment by using the Terrestrial Laser 

Scanning (TLS), based on Light Detection and Ranging (LiDAR), to evaluate a highly eroded 

section on Soledade beach where the oil industry structures are located. The evaluation has 

been achieved through high-precision DEM and accuracy during the modeling of the coast 

morphology changes. The result analysis of the integrated study about the spatial and 

temporal interrelations of the intense coastal processes in areas of building cycles and 

destruction of beaches has allowed identifying the causes and consequences of the intense 

coastal erosion in exposed beach sections and in barrier islands.   

Keywords: Coastal Monitoring, Geodesy, DEM, LiDAR. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

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

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

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

Norte (UFRN). As atividades deste trabalho estão vinculadas aos Projetos Cooperativos de 

Pesquisa da REDE 05 - Rede Cooperativa Norte-Nordeste de Monitoramento Ambiental de 

Áreas sob Influência da Indústria Petrolífera, financiadas pelo CTPETRO–FINEP / 

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

Monitoramento das Mudanças de Longo Prazo e da Poluição por Óleo nos Ecossistemas 

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

das Ilhas Barreiras como subsídio ao estudo ambiental e de análogos a reservatórios de 

hidrocarbonetos (CRONALOG), que envolvem alunos, professores e pesquisadores desta 

universidade e de outras instituições nacionais e internacionais. As atividades desta Tese de 

Doutorado foram desenvolvidas com o apoio logístico do Laboratório de Geoprocessamento 

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

 

1.2 CONTEXTO E JUSTIFICTIVA 

A morfologia das zonas costeiras é resultado da interação entre atividades 

antropogênicas e processos naturais. Inúmeros são os fatores que atuam para a modificação da 

morfologia costeira, tais como tempestades, elevação do nível relativo do mar, falta de fonte 

de sedimentos, ondas e correntes paralelas à costa, ventos, entre outros. Quantificar a 

alteração espacial da morfologia destes ambientes em curto espaço de tempo é importante nos 

estudos de geomorfologia e dinâmica costeira de curto a longo prazo.  

Diversos trabalhos de pesquisa foram realizados na perspectiva da quantificação das 

alterações da morfologia costeira (MENDES & PINHO, 2008), seja através da análise da 

variação da linha de costa (MOORE, 2000; SOUZA; LUNA, 2010, GRIGIO et al., 2005) com 

a espacialização das áreas de avanço e recuo da linha de costa, utilização de imagens de 

satélite (SOUTO, 2009; CHAVES et al., 2006; AMARO et al., 2012) combinada ou não com 

a medição in loco, seja por, nível, teodolitos, GPS (BAPTISTA et al., 2008; ROCHA et al., 

2009a, 2009b; SANTOS & AMARO, 2011; SANTOS et al., 2012; SANTOS & AMARO, 

2013);  ou laser escâner terrestre para o cálculo do volume (LEE et al., 2011; MITASOVA et 

al., 2011; AMARO et al., 2013, SANTOS, 2014). 

O Laboratório de Geoprocessamento da UFRN (GEOPRO) tem desenvolvido 

diversos trabalhos na área compreendida entre os municípios de Guamaré e Macau, no litoral 
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setentrional do Rio Grande do Norte (RN), para o entendimento da dinâmica costeira e 

análises multitemporais decadais de Linha de Costa (LC) com uso de produtos de 

Sensoriamento Remoto (SOUTO et al., 2006; SOUTO, 2009; NASCIMENTO, 2009), além 

de estudos e prognóstico com uso de geoestatística (FRANCO et al., 2012; BUSMAN;  

AMARO, 2012; BUSMAN et al., 2013).  

Recentemente, o grupo acrescentou o uso de levantamentos geodésicos interanuais 

(SANTOS et al., 2011) para mapeamentos mais precisos e com alto nível de detalhamento 

geomorfológico para análise da evolução costeira em curto prazo. Dentro deste contexto de 

monitoramento costeiro por tecnologias Global Navigation Satellite System (GNSS) foi 

implantada por Santos & Amaro (2011) a Rede GNSS do Litoral Setentrional (RGLS) do RN 

(Figura 01), uma rede geodésica para monitoramento planialtimétrico da LC e geração de 

Modelos Digitais de Elevação (MDE) de praias, esporões arenosos e ilhas barreiras. 

 
Figura 1 - Mapa do Rio Grande do Norte com destaque para a região da área de estudo compreendida entre entre 
os municípios de Macau e Guamaré. 
Fonte: Modificado de Amaro et al. (2012). 
 

A área de estudo é composta por um complexo sistema de praias oceânicas, ilhas 

barreiras e canais de maré, numa faixa de aproximadamente 30 km de litoral (Figura 1) onde 

estão inseridas importantes atividades socioeconômicas para o RN, tais como a carcinicultura, 

a salineira, a eólica e a petrolífera, além da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 

Ponta do Tubarão (RDSEPT) que é de grande importância ecológica e ambiental para a área. 
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A região é caracterizada pela intensa ação de processos costeiros, tais como transporte eólico 

e litorâneo, erosão generalizada, alterações no balanço de sedimentos, variações na linha de 

costa, abertura e fechamento de canais de marés e formação de ilhas barreiras. Tais processos 

são influenciados por fatores geológicos (elementos tectônicos regionais e locais) interagindo 

com a ação direta dos agentes dinâmicos costeiros (clima, vento, marés, ondas e correntes 

marinhas) e pela intensa interferência de atividades antrópicas (NASCIMENTO, 2009; 

SOUTO, 2009; CHAVES et al., 2005; GRIGIO et al., 2005). 

Entre as atividades socioeconômicas que se destacam está a atividade petrolífera, pela 

potencialidade do impacto ambiental, com os campos de exploração de Macau e Serra 

instalados em zona de intermaré. O campo de Macau foi descoberto em 1982 e teve seu 

desenvolvimento iniciado em 1983. O Campo de Serra foi descoberto em agosto de 1996 e a 

produção iniciada em 1997. Foram instalados poços em mar e em terra e implantados dutos 

que ligam a estação coletora de Macau ao Pólo de Guamaré. 

 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo da Tese de Doutorado foi o monitoramento da morfologia costeira em 

escala trimestral de trechos do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, área da 

Bacia Potiguar sob a influência das atividades petrolíferas. Trata-se de setores costeiros 

marcados por intensa erosão sedimentar e de alta sensibilidade ambiental ao derramamento de 

óleo. Os dados geomorfológicos foram correlacionados com parâmetros meteorológicos e 

oceanográficos para entendimento dos mecanismos de erosão/deposição, 

construção/deposição e transporte sedimentar na área de estudo. 

Para atingir o objetivo geral o trabalho foi sistematizado em quatro etapas: 

1) A primeira etapa foi a validação da metodologia de aquisição de dados utilizando 

geodésia de precisão e estação total para a representação, através de Modelos Digitais de 

Elevação (MDE), da morfologia das praias;  

2) A segunda etapa foi a ampliação da infraestrutura geodésica de referência para a 

realização dos levantamentos geodésicos da área de estudo através da implantação de uma 

estação na ilha barreira de Corta Cachorro com a finalidade de realizar análises 

multitemporais da linha de costa (LC) e de MDE; 

3) A terceira etapa consistiu na utilização da metodologia desenvolvida por Santos & 

Amaro (2011) para o levantamento, processamento, representação, integração e análises de 

Linhas de Costa (LC) de litorais arenosos obtidos por técnicas geodésicas de posicionamento 

para análise das alterações morfológicas e transporte de sedimentos;  
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4) A quarta etapa foi definida pela inovação de levantamentos em ambientes costeiros 

com a utilização do Laser Escâner Terrestre (LiDAR) para avaliação de um trecho submetido 

a intensa erosão na praia de Soledade onde estão instaladas infraestruturas da indústria 

petrolífera, por meio de MDE de alta precisão e acurácia no modelamento das modificações 

na morfologia costeira.  

Através destas etapas e das análises dos resultados do estudo integrado com as 

interrelações espaciais e temporais dos intensos processos costeiros atuantes na área, ao longo 

de ciclos de construção e destruição das praias, permitiram identificar as causas e 

consequências da intensa erosão costeira em setores de praias expostas e ilhas barreiras. 

 
 
1.4 ESTRUTURA DA TESE 

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

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

enfrentados pela indústria petrolífera e o meio ambiente. O Capítulo 2 apresenta o artigo da 

avaliação das metodologias de aquisição de dados geomorfológicos de praias arenosas. O 

Capítulo 3 apresenta o artigo científico que descreve a ampliação da rede geodésica RGLS 

com a inserção da ilha de Corta Cachorro para o desenvolvimento dos trabalhos geodésicos de 

monitoramentos na área de estudo e entendimento do sistema praial com uso de análises 

multitemporal de LC e MDE. O Capítulo 4 apresenta o artigo científico que aborda a 

quantificação de mudanças morfológicas planimétricas através de levantamentos geodésicos 

de alta precisão da área de estudo ao longo de dois anos (2011 e 2012) com uso da RGLS e da 

metodologia desenvolvida por Santos & Amaro (2011) correlacionando às condicionantes 

meteoceanográficas. O Capítulo 5 apresenta o artigo científico que trata do uso do sistema de 

laser escâner terrestre 3D (LiDAR) para um setor da praia de Soledade onda há intensa erosão 

e apresenta instalações da atividade petrolífera junto a praia. O Capítulo 6 faz a Conclusão 

Geral, que relaciona os objetivos iniciais e as conclusões feitas nos capítulos anteriores. 

Portanto, esta Tese de Doutorado apresenta os artigos científicos na sequência em que foram 

desenvolvidos. 
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1.5 ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo está situada na porção setentrional do RN (Figura 1), entre os 

municípios de Macau e Guamaré, limitada pelas coordenadas UTM 760.652 e 779.000mE e 

UTM 9.441.000 e 9.432.851mN (Zona 24 Sul, Datum – WGS84).  

O acesso principal a área, a partir da capital Natal, pode ser realizado pela BR-406, 

por onde se encontra as principais cidades da região, até o trevo que dá acesso a cidade de 

Guamaré. Por conseguinte, pelas rodovias estaduais RN-401, RN-221 e RN-403, 

respectivamente, se têm acesso aos distritos de Barreiras e Diogo Lopes, totalizando 

aproximadamente 182 km da capital. 

A região é constituída por um sistema de praias oceânicas (praias de Soledade e 

Minhoto), ilhas barreiras (ilhas da Ponta do Tubarão, Corta Cachorro e do Fernandez) e canais 

de maré submetidos à intensa ação de processos costeiros que promovem as variações na LC, 

o transporte eólico e litorâneo, a erosão generalizada, com alterações no balanço de 

sedimentos, a abertura e fechamento de canais de marés e a formação de novas ilhas barreiras 

e barras arenosas (GRIGIO et al., 2005; CHAVES et al., 2006; SOUTO, 2009; 

NASCIMENTO, 2009; SANTOS & AMARO, 2011).  

A intensa dinâmica costeira (erosão/acreção sedimentar) modifica a morfologia da 

costa em curto intervalo de tempo, de acordo com as mudanças sazonais anuais, e interferem 

nas atividades industriais localizadas na zona de praia, tais como os poços petrolíferos, os 

tanques de salinas, os tanques de carcinicultura e os parques eólicos, constituindo assim um 

fator de risco ambiental. 

 
Figura 2 – Mapa da área de estudo com a indicação dos sistemas de praias e ilhas barreiras: ilha de Corta 
Cachorro, Praia de Soledade, Ilha da Ponta do Tubarão, Ilha de Fernandes e Praia do Minhoto. 
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1.6 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

Os fenômenos do meio físico, as mudanças climáticas e a geologia são fatores 

determinantes no entendimento dos processos causadores e transformadores das feições 

morfológicas (SUGUIO, 2003; NASCIMENTO, 2009). Partindo deste principio é necessário 

compreender o sistema climático regional, detalhando os parâmetros climáticos e dinâmicos 

de maior influência, que são imprescindíveis para a caracterização da área de estudo, que 

foram realizadas a partir da análise dos dados coletados pela estação meteorológica de Macau-

RN do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

A morfologia costeira é o reflexo da ação de agentes naturais atuantes nos processos 

costeiros como ventos, ondas, maré e correntes, escala de tempo e variação do nível do mar 

sobre o sedimento disponível no ambiente praial (BASTOS & SILVA, 2000; VITAL et al., 

2003; VITAL et al., 2006). Dessa forma o estudo desses agentes se faz necessário para 

compreender como os processos costeiros atuam no transporte eólico e litorâneo promovendo 

a erosão ou o avanço da linha de costa e nas variações do balanço sedimentar. 

 

1.6.1 Clima 

O Clima da região é definido, segundo Nimer (1989), como Semiárido Quente 

correspondente ao Clima Tropical Equatorial e, de acordo com a classificação climática de 

Köppen, definido como Clima Muito Quente e Semiárido do Tipo SW’h, com temperaturas 

altas e poucas chuvas dividido em duas estações bem definidas: seca (verão ou estiagem) e 

chuva (chuvosa ou inverno). A estação chuvosa é curta com duração de 4 meses (fevereiro a 

maio) e a estação seca é mais longa, de 7 a 8 meses, entre os meses de junho a janeiro. Os 

maiores índices de precipitação ocorrem no período de março a meados de maio (com uma 

precipitação pluviométrica anual de até 750 mm) e o período de secas mais rigorosas ocorre 

entre agosto e dezembro (com uma precipitação média que não ultrapassa 15 mm). 

A figura 3 ilustra a alternância dos ciclos dos fenômenos climáticos La Niña e El 

Niño (Anomalia térmica das águas do Pacífico- TSM 3.4) que, segundo Nascimento (2009) e 

Matos et al. (2013), influencia fortemente os períodos chuvoso e seco na região nordeste. Na 

mesma figura destaca-se que os anos de 2010 e 2012, apresentaram forte estiagem que pode 

estar associada ao fenômeno climático El Niño (setas em laranja) e de maneira análoga, os 

anos mais chuvosos (2009 e 2011) apresentam correlação com a anomalia La Niña (setas em 

azul).   
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Figura 3 – Influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña no controle da precipitação na região de 
Macau-RN. Secas (2010 e 2012) estão associadas à anomalia de aquecimento, enquanto os períodos chuvosos 
(2009 e 2011) relacionam-se ao resfriamento das águas do Pacífico.  
Fonte: INMET 
 

A Figura 4 mostra a precipitação acumulada mensal para os anos de 2009 a 2012 

atreladas à normal climatológica (1961-1990). A média mensal da precipitação para o período 

de 2009 a 2012 foi de 22,89 mm, com valores máximos de 186,8 mm (maio de 2011) e 

mínimo de 0,00 mm. Todos os anos estudados apresentaram dados mensais mínimos de 0,0 

mm, sendo que em 2012 foi o ano que apresentou o maior numero de meses com este valor 

(agosto a dezembro). 

 

 

 
Figura 4 –Precipitação na região de Macau-RN 2009 a 2012 e a Normal Climatológica .  
Fonte: INMET 
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A umidade relativa do ar (Figura 5) varia cerca de 20%, permanecendo com média 

relativa anual em torno de 71% para o período de 2012 (CPTEC, 2012). A umidade relativa 

do ar é maior durante o período chuvoso e menor durante o período de estiagem, atingindo 

mínimas nos meses de novembro. A insolação é uma das mais elevadas do Brasil, com média 

diária de 7,22 h (mínima de 6,0 h em fevereiro na estação úmida e máxima de 8,3 h em 

outubro na estação seca) e a média anual em torno de 2.600 horas/ano, mostrado na mesma 

ilustração. 

 
Figura 5 – Gráfico mostrando as horas de insolação distribuídas ao longo do ano e as variações da umidade 
relativa do ar para o período entre 1961 e 2012.  
Fonte: INMET. 

 
A grande incidência de energia solar contribui com as elevadas temperaturas e 

pequenas variações ao longo do ano. Assim a temperatura média anual é de 27,2ºC, 

ultrapassando os 40ºC no mês de novembro e nos meses mais frios, a temperatura média do ar 

é cerca de 25°C (entre os meses de junho e julho). A amplitude térmica diária varia entre 8° e 

10°C, correspondente a cerca da metade da oscilação da temperatura mensal (Figura 6). Para 

o período de 2010 a 2012, o INMET registrou um valor médio de temperatura de 28,4ºC, com 

máxima de 32ºC e mínima de 24,4ºC. A máxima temperatura foi registrada em setembro de 

2011, no período de El Niño (CPTEC, 2012). 

Devido ás características climáticas, os principais rios da região são intermitentes, ou 

seja, possuem fluxo apenas durante o período das chuvas (março a maio); a partir de junho, 

com o início do período seco, o fluxo desses rios diminui continuamente, chegando a ser nulo 

em novembro, mês de maior temperatura anual, e permanece assim até fevereiro, no final do 

período seco (NASCIMENTO, 2009; SOUTO, 2009). Este cenário colabora para que a zona 

costeira tenha um menor aporte de sedimentos. 
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Figura 6 – Média de temperaturas mensais relativas às temperaturas instantâneas, mínimas e máximas obtidas 
pela Estação Meteorológica de Macau-RN.  
Fonte: INMET. 
 
1.6.2 Ventos 

A ação dos ventos é de grande importância para a modelagem da linha de costa, pois, 

além de servirem como agentes transportadores de partículas que se encontram emersos na 

zona costeira eles atuam no processo de formação das ondas e até mesmo correntes. Os ventos 

da região são um dos principais responsáveis pela dinâmica costeira por condicionar formação 

de ondas e correntes que influenciam os processos morfodinâmicos de erosão e acreção nas 

praias (AMARO & ARAUJO, 2008; FRANCO et al., 2012). 

No litoral setentrional do Estado do Rio Grande Norte predomina, como principal 

sistema atmosférico atuante, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Essa zona é o 

sistema meteorológico mais importante na determinação de quão abundante ou deficiente 

serão as chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil. Normalmente a ZCIT migra 

sazonalmente de sua posição mais ao norte, aproximadamente 12ºN, em agosto-setembro para 

posições mais ao sul a aproximadamente 4ºS, em março-abril (FUNCEME, 2013; UVO, 

1989). 

Segundo Amaro & Vital (2008), predominam na região os ventos alísios de SE, NE e 

E, influenciados pela ZCIT, sendo duas as direções principais: uma SE e outra ENE. A série 

histórica mostra que os ventos de SE, mais brandos, ocorrem entre os meses de março a julho 

com velocidade média de 4,8 m/s, já os ventos de E são de intensidade intermediária e os de 

NE surgem entre os meses de agosto e dezembro, apresentam velocidades mais fortes, com 

médias mensais de 7,7 m/s e guiam a deriva litorânea (CHAVES et al., 2006; 

NASCIMENTO, 2009). 

De acordo com as informações obtidas da estação meteorológica de Macau-RN A317 

do INMET, a velocidade média dos ventos, durante o período de janeiro de 2010 a dezembro 

de 2012 (Figuras 7, 7a e 7b), foi de 4,81 ± 2,0 m/s, com direções variando predominantemente 
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entre NE, E e SE, em concordância com a série histórica. As maiores médias de velocidade 

dos ventos ocorreram nos meses de agosto a novembro, com picos de velocidade em setembro 

(6,5 ± 2,0 m/s), com predominância dos ventos de E (agosto e setembro) e NE (outubro e 

novembro). Os meses de janeiro a maio apresentaram as menores médias de velocidade, com 

mínima de 3,4 ± 1,6 m/s em abril de 2011.  

 

 
Figura 7 – Espectrogramas polares mostrando o padrão de distribuição dos ventos ao longo dos meses nos anos 
de 2010, 2011 e 2012, da estação meteorológica de Macau-RN A317. 
Fonte: INMET. 
 
 

 
Figura 7a – Espectrogramas polares mostrando o padrão de distribuição dos ventos ao longo dos meses no ano 
de 2011 e seu anemograma anual, segundo dados da estação meteorológica de Macau-RN A317. 
Fonte: INMET. 
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Figura 7b – Espectrogramas polares mostrando o padrão de distribuição dos ventos ao longo dos meses no ano 
de 2012 e seu anemograma anual, segundo dados da estação meteorológica de Macau-RN A317. 
Fonte: INMET. 

 

A Figura 8 apresenta o gráfico das velocidades máximas, mínima e média dos ventos 

ao longo do período estudado (2010 a 2012). Observa-se que, de modo geral a partir de abril 

ou maio, os ventos são predominantemente de SE, migrando para E durante agosto e em 

meados de setembro, migram para NE, concordando com os resultados encontrados por 

Silveira (2002) e Chaves (2005). 

 

 
Figura 8: Gráfico com as velocidades média, máxima e mínima mensal nos anos de 2010, 2011 e 2012 na região 
de estudo 
Fonte: INMET 
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1.6.3 Ondas 

As ondas auxiliam no controle dos padrões de acreção e deposição de sedimentos na 

zona costeira, constituindo um dos processos marinhos mais efetivos na seleção e transporte 

dos sedimentos (GOYA & TESSLER, 2005).  

As ondas são controladas por agentes meteorológicos e oceanográficos, perdendo 

energia ao se aproximarem da costa, devido à interação com diversas barreiras físicas como 

batimetria, geomorfologia, geologia e metereologia que originam os fenômenos de refração, 

difração e reflexão das ondas, como também a formação de correntes costeiras, fundamentais 

no transporte e deposição de sedimentos (CHAVES et al., 2004; NASCIMENTO, 2009). As 

ondas geradas pelo vento são consideradas o agente forçador dominante na hidro e 

morfodinâmica costeira (ROCHA et al., 2012). Além disso, as oscilações sazonais dos ventos 

alísios controlam a direção preferencial de incidência das ondas, principalmente entre E e SE.  

Muehe (2007) destaca que as praias são moldadas de acordo com o clima de ondas e 

a altura do nível do mar. Assim, o entendimento de como as ondas atingem o litoral, 

associando os ventos que contribuem para amplificar o poder destas, são essências para 

entender como ocorre a erosão e deposição de sedimentos ao longo do tempo. 

Na área de estudo as ondas são predominantemente nordeste (NE), podendo variar 

conforme a morfologia da própria linha de costa. Na praia de Soledade, por exemplo, Chaves 

(2005) observou ondas predominantemente de NE, com altura média de 35 cm, variando entre 

13 e 72 cm; e um período médio de 5 segundos, variando em torno de 3,6 a 8 segundos. 

Períodos de ondas com menores valores foram observados entre os meses de maio e agosto. 

Já os períodos de ondas com maiores valores foram descritos em janeiro, abril e junho. O tipo 

de arrebentação característica para essa região é do tipo mergulhante.  

Lima et al. (2012) mediram ondas de NE, na mesma praia de Soledade, com período 

médio (Tp) de 8,05s e altura significativa (Hs) de 0,89m, podendo chegar a períodos de 

22,85s e 2,2m de altura. De novembro de 2010 a janeiro de 2011, maior coleta contínua de 

dados, os autores observaram período médio de 10,17s, com máximas de 17,29s e mínimo de 

4,01s. 

Ambos os resultados são consistentes com os apresentados por Matos et al. (2013) 

em modelagens da agitação marítima com o modelo SWAN. Esses autores conseguiram 

modelar o comportamento das ondas a partir dos resultados do modelo de previsão da 

agitação marítima Wavewatch III, encontrando valores muito semelhantes aos parâmetros 

obtidos in situ. De dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, eles observaram ondas com alturas 
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significativas médias variando de 0,74 m a 1,15 m e períodos médios em torno de 11 

segundos.   

 
1.6.4 Correntes e Marés 

A influência da hidrodinâmica é um importante agente na composição da morfologia 

de praia, uma vez que esta seria o reflexo da ação das marés, ondas, correntes oceânicas e de 

densidade, associados ao tipo de sedimentos disponíveis (BASTOS & SILVA, 2000). A 

distribuição de energia de ondas tem um papel importante nos processos erosivos e de 

acumulação. Ao se aproximarem da linha de costa, as ondas dissipam energia e induzem a 

geração de correntes de deriva litorânea com sentido de E para W, de modo que, parte dos 

sedimentos são remobilizados na interface da linha de costa e transportados mais adiante no 

sentido da própria corrente de deriva. O transporte sedimentar da corrente de deriva litorânea 

é da ordem de 100 m3/dia (CHAVES et al., 2004; CHAVES et al., 2006; VITAL et al., 

2006).  

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

(VELLOZO & ALVES, 2006; MATOS et al., 2013), na região do litoral setentrional do RN o 

regime de maré é classificado como de mesomaré e semi-diurno 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, sendo caracterizado por dois eventos de preamar 

(maré de enchente) e dois de baixa-mar (maré de vazante). 

Lima et al. (2012) observaram que as correntes de maré vazante são 

predominantemente de SW com velocidade média de 0,10 m/s, enquanto as correntes de maré 

enchente (mais intensas) são de NW a NE, com velocidade média de 0,12 m/s. As maiores 

velocidades de correntes (até 0,37 m/s) ocorrem durante as marés de sizígia durante os meses 

em que os ventos sopram de NE, certamente influenciando nas maiores intensidades das 

marés enchente que atingem, de fevereiro a abril e de setembro a outubro, as maiores 

amplitudes médias (0,94 m). Os processos hidrodinâmicos atuantes são determinados por 

ondas de energia moderada junto à costa e acompanham as principais direções dos ventos 

dominantes (NE-E), sendo que a corrente litorânea é a responsável pelo transporte de 

sedimentos em suspensão oriundos da ação do retrabalhamento das ondas ao longo do litoral, 

importantes para os processos de erosão e acreção. 

Ferreira (2013) destaca que os processos hidrodinâmicos no litoral setentrional do 

Rio Grande do Norte ocorrem sob a influência dos ventos alísios de nordeste e sudeste e pela 

Corrente Norte do Brasil (CNB) que se desloca de leste para noroeste paralelo ao continente 
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com vetores de corrente predominantes em SW, em maré enchente, e N-NE/NW, em maré 

vazante (Figura 9). 

 
Figura 9  – Previsão das características das ondas para o litoral do Brasil..  
Fonte: CPTEC/INPE/MCT - 12/01/20113 disponível em http://ondas.cptec.inpe.br/mapas.php?regiao=brasil. 
 
1.7 CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO 

A área de estudo é delimitada como zona costeira e, conforme destaca Souto et al. 

(2006), o modelamento das formas de relevo nesta área é resultante da ação constante dos 

processos do meio físico, das condições climáticas, das variações do nível do mar, da natureza 

das seqüências geológicas, das atividades neotectônicas e do suprimento de sedimentos 

carreados pelos rios e oceano, que controlam o desenvolvimento de feições erosivas e 

construtivas na faixa litorânea. Dessa forma ressalta-se a importância de caracterizar a 

geologia e a geomorfologia do local como forma de entendimento dos processos que atuam 

sobre a mesma, sejam eles naturais ou antrópicos, bem como pela sua alta sensibilidade 

ambiental.  

 

1.7.1 Contexto Geológico 

A Bacia Potiguar está instalada na Província Borborema (ALMEIDA et al., 1977), 

limitando-se a noroeste com a Bacia do Ceará, a sul com o embasamento cristalino, a norte 

com o Oceano Atlântico na plataforma continental e a oeste com a Bacia Pernambuco-

Paraíba. Ela abrange uma área total de 48.000 km² dos quais 26.500 km² encontram-se 
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submersos e 22.500 km² emersos e distribuídos entre os estados do Rio Grande do Norte e 

Ceará, no Nordeste do Brasil (Figura 10) (BERTANI et al., 1990). 

 
Figura 10 – Mapa geológico simplificado e Arcabouço Estrutural da Bacia Potiguar. 
Fonte: Farias, 1997 e Bertani et al., 1990. 

 

O arcabouço geológico é composto por rochas sedimentares marinhas e continentais 

de idade Cretácea, por depósitos continentais que compreendem desde o Terciário até o 

Quaternário e eventos magmáticos. Estas unidades não afloram no domínio da área estudada 

sendo que a zona costeira onde está inserida a área de estudo é constituída 

predominantemente por sedimentos provenientes dos processos deposicionais recentes (leques 

aluviais, sedimentos de praia, dunas móveis, aluviões, manguezais e coberturas arenosas), 

caracterizados como depósitos do Holoceno (Depósitos Eólicos Vegetados, Depósitos Eólico 

e de Praia, Depósitos de Intermaré e Depósitos de Supramaré) que recobrem as unidades mais 

antigas ao longo da costa (SILVA & NOGUEIRA, 1995; FARIAS, 1997; STATTEGGER et 

al., 2006). 

A coluna litoestratigráfica da bacia é caracterizada por agrupar as rochas em três 

supersequências: Rifte (Cretáceo Inferior); Pós-rifte (Aptiano); e Drifte (Albiano até o 

recente) segundo atualização proposta por Pessoa Neto et al. (2007) (Figura 11).  

A Superseqüência Rift é representada por depósitos flúvio-deltaicos e lacustres das 

Formações Pendência e Pescada (Berriasiano/Eo-Aptiano), cujo registro estratigráfico 
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corresponde ao conjunto de seqüências continentais. Compreende duas fases de rifteamento: 

Rifte I e Rifte II. A fase Rift I (Neoberriasiano/Eobarremiano) é caracterizada por afinamento 

litosférico e crustal com altas taxas de subsidência, que resultaram na formação de 

meiográbens assimétricos e altos internos de direção NE-SW. A fase Rift II 

(Neobarremiano/Eo-Aptiano) é marcada pela mudança na cinemática de rifteamento, que 

provoca o deslocamento do eixo de rifteamento para a porção submersa da bacia, e 

soerguimento e erosão da porção emersa, alterando a direção de transporte tectônico de NNW 

para E-W, com movimentos transtensionais dextrais, em resposta ao início da deriva 

continental. O preenchimento sedimentar do Rift I é representado por depósitos lacustrinos, 

flúvio-deltaicos e fandeltaicos da Formação Pendência enquanto que o Rift II é constituído 

por arenitos grossos e pelitos de um sistema flúvio-deltaico-lacustrino pertencente à parte 

superior da Formação Pendência. 

A Supersequencia Pós-Rifte é marcada pela sedimentação de sistemas deposicionais 

flúvio-lacustres e caracterizada pelo início de uma subsidência termal lenta e generalizada que 

está relacionada à passagem gradativa de sistemas deposicionais continentais para marinhos. 

O registro sedimentar é composto por sistemas deposicionais flúvio-lacustres, representado 

pelos sedimentos transicionais da Formação Alagamar, que sugerem reativação de falhas da 

fase Rift, e representam os primeiros indícios da ingressão marinha na bacia, caracterizado 

por um trato de sistemas deposicionais transgressivo que marcam o evento de máxima 

transgressão marinha. 

A Supersequência Drift é caracterizada por subsidência térmica e deriva continental, 

constituída pelos conjuntos de sequências marinhas transgressivas (Eoalbiano/Eocampaniano) 

e regressivas (Neocampaniano/Holoceno). As Sequências Marinhas Transgressivas são 

caracterizadas por modestas taxas de subsidência, afogamento gradativo e empilhamento 

vertical de sistemas fluviais. Têm início com a deposição da seção fluvial a marinha 

representada pelos sedimentos siliciclásticos proximais (Formação Açu) e marinhos distais 

(Formação Quebradas), pelos depósitos carbonáticos marinhos rasos (Formação Ponta do 

Mel), e finda com a implantação de uma plataforma/rampa carbonática dominada por maré 

(Formação Jandaíra), que apresenta limite concordante com os arenitos sotopostos da 

Formação Açu, representa a superfície de inundação máxima dos sistemas fluviais e marca a 

transição para as seqüências regressivas. São caracterizadas por sistemas mistos compostos 

por leques costeiros, sistemas de plataformas rasas com borda carbonática e sistemas de 

talude/bacia, que correspondem às rochas definidas nas formações Barreiras, Tibau, Guamaré 

e Ubarana. 
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Figura 11 – Carta estratigráfica da Bacia Potiguar. 
Fonte: Pessoa Neto et al. (2007). 
 

O arcabouço estrutural da Bacia Potiguar é caracterizada na calha central emersa por 

grabens assimétricos de orientação geral NE predominantes e NW, limitados por altos 

internos do embasamento de trend geral NE e controlados por um duplo sistema de falhas 

lístricas normais (Falhas de Carnaubais e Apodi). Estas falhas representam as reativações das 

zonas de cisalhamento dúcteis brasilianas do embasamento cristalino. Na porção submersa, os 

grabens apresentam orientação paralela à linha de costa atual, controlados por falhas de 
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direção geral WNW formando plataformas marginais rasas que bordejam o gráben central em 

ambos os lados (BERTANI et al., 1990). 

Importantes sistemas de falhas ocorrem na porção emersa da bacia, caracterizada pelas 

falhas de Carnaubais (NE-SW) e Afonso Bezerra (NW-SE), reativadas durante a evolução 

tectônica cenozoica. Moura-Lima et al. (2005) relata que existe uma relação entre as falhas de 

Carnaubais e Afonso Bezerra na geomorfologia local. Caldas et al. (1997) destacam que há 

uma relação geométrica entre a linha de costa e a orientação do Sistema de Falhas de 

Carnaubais.  

Através do mapeamento de lineamentos topográficos negativos extraídos a partir de 

dados de radar (SRTM) e de imagem CBERS-2/CCD, observou-se que os padrões de 

drenagens encontram-se paralelos aos sistemas de Falhas de Carnaubais (NE) e Afonso 

Bezerra (NW), observados na Figura 12 (SILVA & AMARO, 2008; SILVA et al., 2010). 

Estes lineamentos também atuam como estruturas deformacionais na modificação da 

paisagem costeira. 

 
Figura 12 – Lineamentos topográficos mapeados a partir de imagens SRTM e CBERS-2B, destacado em 
vermelho localizados na área de estudo.  
Fonte: Adaptado de (SILVA & AMARO, 2008; SILVA et al., 2010). 

 

Diversos autores concordam que, estruturalmente, os Sistemas de falhas de 

Carnaubais (NE-SW) e o de Afonso Bezerra (NW-SE), controlam a sedimentação mais 

recente da Bacia Potiguar, assim como a deposição dos sedimentos costeiros da região 

(VITAL et al., 2003; VITAL et al., 2006 e SOUTO, 2009) e que os sistemas de ilhas barreiras 

ocorrem apenas no trecho entre estes dois sistemas de falhas (VITAL et al., 2003). 

 

1.7.2 Contexto Geomorfológico 

Amaro (2002) e Souto et al. (2004) destacam que a modelagem morfológica do 

relevo nas zonas costeiras é resultante da ação constante dos processos do meio físico, 
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condições climáticas, variações do nível do mar, natureza das seqüências geológicas, 

atividades tectônicas e do suprimento de sedimentos carreados pelos rios e oceano, fatores 

que contribuem para o desenvolvimento de feições erosivas e construtivas na faixa litorânea. 

A Geomorfologia local é caracterizada em toda a sua extensão por praias, dunas e 

manguezais, definidas por IDEMA (1998) como Planície Costeira, inserida no compartimento 

da Costa Semi-Árida, que se estende desde a Ponta de Itapagé/CE até o Cabo Calcanhar/RN, 

definido por cristas de praia, dunas, falésias e recifes de arenito. A linha de costa, nesse setor, 

apresenta orientação geral NW até próximo a Macau/RN, onde assume direção NE até o Cabo 

do Calcanhar (SILVEIRA, 1964).  

A Figura 13 mostra o mapa geomorfológico simplificado da área de estudo com as 

seguintes feições: Dunas Fixas, Planícies Interdunares, Dunas Móveis, Depressões 

Interdunares, Falésias, Planície Flúvio-Estuarina, Planície de Maré, Manguezal, Barras 

Arenosas e Ilhas Barreiras. 

 
Figura 13 – Mapa Geomorfológico  
Fonte: Arquivo GEOPRO. 

 

As Depressões Interdunares estão localizadas nas porções baixas dos campos de 

dunas, estando geralmente alagadas e em contato com o nível freático. 

As Dunas Móveis são depósitos eólicos de pouca fixação devido à ausência de 

vegetação, sendo, portanto, áreas instáveis e vulneráveis à ação dos ventos. Os sedimentos são 

constituídos por areia fina a média, composta predominantemente por quartzo e fragmentos de 

conchas de organismos marinhos, apresentando grãos bem arredondados a subarredondados, 

bem selecionados e ocorre em todas as praias da área de estudo.  

A Planície Interdunar e Dunas fixas se caracterizam, principalmente, pela estabilidade 

em relação ao transporte eólico; essa estabilidade é conferida pela presença de vegetação em 
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ambas as feições (AMARO, 2002; AMARO, 2004).  Representam área entre a zona de praia e 

o campo de dunas móveis e/ou fixas, com relevo plano caracterizado por ondulações suaves e 

declividade dominantemente para o oceano e paleodunas. São compostas por sedimentos 

eólicos quaternários, constituídos predominantemente por areias finas a médias quartzosas, 

bem selecionadas e grãos arredondados, onde o modo de transporte principal é por saltação 

dos grãos, enquanto as partículas finas, como silte e areia muito fina, são levadas em 

suspensão.  

As barras arenosas são constituídas próximas à superfície da água pelas correntes de 

um leito fluvial e/ou pelas ondas em águas marinhas rasas litorâneas. As ilhas barreiras são 

predominantemente arenosas estendendo-se paralelo ao litoral, separada por ambiente 

lagunar-estuarino, sendo formadas pela ação da deriva costeira (SUGUIO, 2003), ocorrendo 

na área de estudo nas ilhas da Ponta do Tubarão, do Corta Cachorro e do Fernadez, que no 

passado recente foram a barra arenosa do Corta Cachorro e Fernandez, respectivamente. 

As Falésias são representadas por fácies abruptas formadas pela ação erosiva das 

ondas sobre as rochas das Formações Tibau, Barreiras e Potengi, que ocorre em porções da 

área de estudo, ao longo da linha de costa atual (SUGUIO, 1998), ocorrendo restritamente na 

praia do Soledade com a denominação “falésia do Chico Martins”.   

Os Depósitos de Mangue recobrem grande parte da área estudada e envolvem as 

Paleoilhas Barreiras. Estão localizados em áreas protegidas pelos esporões arenosos a abrigam 

as zonas de infra, inter e supramaré, encontradas na planície estuarina e são formados por 

sedimentos finos associados à argilas orgânicas e silte.  

Por fim, Planícies Flúvio-Estuarinas e de Maré são áreas inundáveis ao longo de rios e 

áreas de baixo gradiente próximas a costa, formando superfícies planas e suavemente 

inclinadas. São reconhecidas três zonas com interferência direta nas condições e dinâmicas 

das marés: zona de inframaré, que ocorre em porções alagadas durante todo período; zona de 

intermaré, que sofre influência das condições de baixamar e preamar ao longo do dia; e a zona 

de supramaré que são formadas pela ação das marés de sizígia e quadratura, que ocorrem de 

acordo com os ciclos lunares (AMARO, 2002; AMARO, 2004). 
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Este capítulo/artigo traz a avaliação da metodologia desenvolvida por Santos & Amaro 

(2011) para o levantamento geodésico de alta precisão em litorais arenosos. De modo geral 

diversos autores realizam a avaliação ou validação de novas metodologias comparando-as 

com as já existentes observando como as novas metodologias superam problemas ou 

obstáculos que as outras denominadas de clássicas não conseguem avançar. Desse modo o 

artigo permite avaliar como a geodoésia permite superar os métodos tradicionais com nível, 

teodolito e estação total nas medições de perfis de praia em extensas áreas de levantamento 

entre a preamar/baixamar/preamar, ou seja, devem ser realizados em uma maré específica. 

Com a avaliação o método é definitivamente escolhido como o melhor para o 

levantamento em litorais arenosos e é replicado em outras áreas como, por exemplo, a 

ampliação da rede geodésica na ilha de Corta Cachorro que permite abarcar toda a área do 

litoral setentrional do RN onde existem ilhas barreiras. 

O método é empregado também ao longo do litoral oeste até a praia de Tibau, divida 

do RN/CE; na cidade de Natal, com estudo de caso na Praia de Ponta Negra; ao longo do 

Litoral Oriental desde Natal até Touros. E atualmente como projeto piloto em outros estados 

do país. 

O método topográfico convencional é tradicionalmente considerado o de maior 

acurácia em trabalhos de planialtimetria. No entanto, em áreas de grandes dimensões, 

variações em elevações e muitas obstruções, como nas aplicações da área de estudo, o 

levantamento pode se tornar inviável devido ao longo período de observações que seriam 

necessárias, pois, os levantamentos devem ser realizados em maré específica. Dessa forma, a 

conclusão de que o método geodésico é compatível em acurácia ao método topográfico é de 

fundamental importância á continuidade dos levantamentos realizados no RN, pois, valida as 

potencialidades do método que já vem sendo aplicado. As potencialidades de acurácia, 

eficiência e produtividade do método geodésico tem permitido o monitoramento de extensas 

áreas costeiras em curto intervalo de tempo. Além disso, o uso de referenciais unívocos, fixos 

e relativamente estáveis no tempo permite que os levantamentos sejam realizados sempre nos 

mesmos referenciais, sendo adequados para o monitoramento multitemporal de precisão. 
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RESUMO 

 
No Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, a dinâmica costeira tem sido analisada pela comparação 
multitemporal de Modelos Digitais de Elevação (MDE) gerados por método geodésico com base no 
posicionamento e na altimetria GNSS em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), o que tem 
proporcionado mensuração de alterações morfológicas de curta duração (intranual) em escala regional. Para 
validar o nível de confiabilidade da metodologia geodésica, foi realizado um estudo de caso na Praia de 
Soledade, em Macau/RN, no qual o método geodésico foi comparado com o topográfico a partir da medição de 
distâncias e ângulos, considerados como referências. Na análise qualitativa, foi observado que os dois modelos 
apresentaram sensibilidade suficiente para representar as feições morfológicas praiais presentes na área de 
estudo. Quantitativamente, as discrepâncias das altitudes ortométricas obtidas em relação às de referência, em 
nove pontos de controle externos, tiveram precisão decimétrica nos dois modelos, com média de -0,244m para o 
método topográfico e 0,139m para o método geodésico. Os resultados mostraram que a metodologia geodésica 
pode ser utilizada com eficiência na modelagem e representação das feições morfológicas típicas de zonas de 
praia com os benefícios da alta produtividade em relação ao topográfico, o que permitiu estudos de dinâmica 
costeira em escala regional. 
Palavras-chaves: Avaliação de Metodologia, Modelos Digitais de Elevação (MDE), Monitoramento Costeiro. 
 

ABSTRACT 
 

In the northeastern coast of  Rio Grande do Norte (RN), in Brazil, the coastal dynamicshas been analyzed trough 
the multitemporal comparison of Digital Elevation Models (DEMs) generated by geodesic method based on the 
position and on the GNSS altimetry in relation to the Brazilian Geodesic System.That analysis has made it 
possible to measure the short-term morphological changes (intrannual) in regional scale. In order to validate the 
reliability level of the geodesic methodology, a case study has been accomplished on Soledade beach, in 
Macau/RN, in which the geodesic method has been compared to the topographic one by measuring distances and 
angles, considered as references. During the qualitative analysis, it was observed that both models demonstrated 
enough sensibility to represent the beach morphological features of the studied area. Quantitavely, the 
differences between the orthometric altitudes in relation to the standard ones have had decimeter accuracy in 
both models in nine external control points, with an average of -0.244m for the topographic model and 1.139m 
for the geodesic pattern. The results have demonstrated that the geodesic methodology can be used efficiently to 
model and represent the typical morphological features of beach zones, with benefits of high productivity 
compared to the topographic model, allowing studies of coastal dynamics in regional scale.  
Key-words: Methodology evaluation, Digital Elevation Models (DEMs), Coastal Monitoring. 
. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A morfologia das zonas costeiras é resultado da interação entre processos 

oceanográficos, continentais e atmosféricos (ondas, correntes, marés, ventos, configuração da 

linha de costa) somados às atividades antropogênicas que, conjuntamente, transformam os 

ambientes costeiros e que, naturalmente, dificultam os métodos de levantamento para 

monitoramento destas regiões. Associados a isto temos extensas áreas a serem levantadas e 

processos eólicos e hidrodinâmicos que contribuem para a contínua modificação 

morfodinâmica.  

Quantificar a alteração espacial da morfologia destes ambientes em curto espaço de 

tempo é importante nos estudos de geomorfologia e dinâmica costeira. Alguns trabalhos de 

monitoramento costeiro utilizam métodos tradicionais de levantamento de perfis transversais 

da praia com uso de níveis, teodolitos ou estação total que permitem uma representação 

pontual da morfologia e dependem do número de perfis para uma boa representação da 

superfície. Outros trabalham com técnicas de posicionamento GNSS em veículos adaptados 

para detalhamento da topografia praial e tem sido amplamente utilizadas para monitoramento 

da mudança de linha de costa e para geração de modelos digitais de elevação. 

Dentre os trabalhos que tratam da quantificação do volume arenoso utilizando 

diferentes metodologias e aparelhos temos Morton et al. (1993) que utilizou o GNSS no 

método de posicionamento cinemático adaptado em um veículo traçado comparando-os com 

dados de levantamento tradicional com teodolito na praia arenosa de Galvestone no Golfo do 

México; Huang; Jackson; Cooper  (2002)  comparou resultados de dados obtidos por GNSS 

no método de posicionamento RTK e por perfis obtidos por estação total com uma precisão 

planimétrica de 0,010m e altimétrica de 0,019m em na praia de Runkerry no nordeste da 

Irlanda; Baptista et al. (2008) realizou o monitoramento de diversas praias no litoral de 

Portugal com GNSS em um sistema multiantena adaptado em um quadriciclo e em um 

monociclo obtendo precisão de 0,03m planimétricos e 0,04m altimétricos gerando MDE.  

Modelos Digitais de Elevação (MDE) de praias arenosas são informações 

importantes nos estudos de dinâmica costeira em distintas aplicações. A comparação 

multitemporal entre esses elementos permite a identificação e a mensuração das variações 

temporais superficiais e volumétricas ocorridas nas linhas de costa (LC) e nas superfícies de 

praia, o cálculo das áreas e volumes de erosão/acreção, além da orientação e do transporte de 

sedimentos (BAPTISTA et al., 2008; ROCHA et al., 2009; SANTOS; AMARO; SOUTO, 

2011, AMARO et al., 2013, SANTOS, 2014). Essas informações integradas podem ser 
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utilizadas em questões relacionadas à evolução costeira, tais como na alimentação dos 

modelos de prognósticos de LC, na identificação das zonas de risco à erosão costeira, no 

auxílio aos estudos de uso e ocupação sustentável do solo em áreas de intensa dinâmica 

costeira (erosão/acreção) sobre atividades antrópicas, na análise da elevação do nível do mar e 

de fenômenos climáticos globais como o El Niño e a La Niña (SOUTO et al., 2004; 

ESTEVES et al., 2006; KLEMAS, 2011; AMARO; SANTOS; SOUTO, 2012). 

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

nordeste do Brasil, o monitoramento costeiro terrestre tem sido realizado pela comparação 

entre MDE gerados na escala trimestral pelo método de posicionamento relativo cinemático 

do GNSS a partir da Rede GNSS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (RGLS), 

implantada para dar apoio básico aos levantamentos geodésicos regionais de monitoramento 

costeiro na área, planimétricos e altimétricos (SANTOS; AMARO, 2011; SANTOS, SOUTO, 

AMARO, 2011; SANTOS, 2014). Tais levantamentos têm permitido análises das causas da 

intensa dinâmica sedimentar intra e interanual ocorrida nesse trecho de litoral e ainda propor 

estratégias de uso e ocupação do solo que permita o convívio sustentável das atividades 

antrópicas com o meio ambiente. Por exemplo, Santos; Amaro (2013) realizaram 

monitoramento interanual em escala trimestral de trechos do Litoral Setentrional do Rio 

Grande do Norte (LSRN), constituídos de duas praias arenosas e duas ilhas barreiras, no qual 

foi possível identificar a intensa erosão costeira ocorrida durante o ano de monitoramento e 

identificar o padrão de sazonalidade das alterações morfológicas, com escala de detalhamento 

espacial à acurácia decimétrica das modelagens. Ferreira (2013) mensurou variações intra-

anuais ocorridas na praia de Ponta Negra, onde foi possível, além da mensuração da dinâmica 

intra-anual, propor sugestões sobre obras de contenção da intensa erosão ocorrida 

contemporaneamente à época dos levantamentos. 

O método atualmente utilizado, baseado no posicionamento e altimetria GNSS 

apoiado em rede geodésica unívoca, fixa e relativamente estável no tempo, doravante 

chamado de método geodésico, tem permitido o monitoramento de extensas áreas costeiras 

em curto intervalo de tempo. Essa característica do método geodésico é uma das vantagens 

em relação ao método topográfico convencional, que utiliza medições de distâncias e ângulos. 

Em áreas de grandes dimensões, variações em elevações e obstruções, como na zona costeira 

da área de estudo, o método topográfico pode se tornar inviável na prática devido ao longo 

período de observações que seriam necessárias, pois, os levantamentos devem ser realizados 

em uma maré específica. No entanto, apesar dos avanços obtidos na aplicação cotidiana do 

método geodésico, o método topográfico convencional é ainda considerado como o mais 
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preciso. Assim, o objetivo deste trabalho é validar o nível de confiabilidade da metodologia 

geodésica em um estudo de caso realizado na Praia de Soledade/Macau, LSRN, onde, MDE 

geodésicos e topográficos foram gerados, comparados e avaliados a partir de pontos de 

controle externos aos modelos.  

2. ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo é a Praia de Soledade, localizada no Município de Macau/RN, 

próximo aos povoados de Barreiras e Diogo Lopes, zona litorânea onde se concentram as 

atividades industriais petrolífera, salineira, de carcinicultura e eólica. Esta área está localizada 

entre as coordenadas UTM (Fuso 24) Norte 9.432.825,46 me 9.442.160,02 m e UTM Leste 

769.000,00 m e 770.500,00 m (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo: Praia de Soledade, Município de Macau, Litoral Setentrional 
do Rio Grande do Norte. Imagem Landsat 8 de agosto de 2013 com as Bandas 741PAN no sistema RGBI. 

 
O litoral setentrional do RN é caracterizado pela intensa ação de processos costeiros, 

tais como transporte eólico e litorâneo, erosão generalizada, alterações no balanço de 

sedimentos, variações na Linha de Costa (LC), abertura e fechamento de canais de marés e 

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

(elementos tectônicos regionais e locais) interagindo com a ação direta dos agentes dinâmicos 

costeiros (clima, vento, marés, ondas e correntes marinhas) e pela intensa intervenção 

antrópica provocada pelas atividades econômicas instaladas (NASCIMENTO, 2009). 

Trabalhos recentes mostraram que a Praia de Soledade tem sofrido intensa erosão ao longo 

dos anos e décadas (SANTOS et al., 2012a; SANTOS et al., 2012b; SANTOS; AMARO, 

2013, SANTOS, 2014). Décadas atrás a Ilha de Corta Cachorro era um esporão arenoso 

ligado à Praia de Soledade e ao longo desta região a indústria petrolífera instalou diversos 
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poços que foram paulatinamente fechados, por conta do avanço do mar. Um dos primeiros 

poços onde se colocou instalações petrolíferas foi o situado nas proximidades do canal de 

maré que separa os dois trechos, Corta Cachorro e Soledade. 

A Praia de Soledade tem uma extensão de 190m com uma largura que varia entre 40 

e 160 metros. Na parte mais central é observada a presença de cúspides praiais (Figura 2a). 

Não existe vegetação neste trecho da praia, à exceção de um pequeno manguezal que está 

sendo sufocado pelos sedimentos depositados em suas raízes pela ação dos ventos (Figura 

2b). O setor leste tem a menor largura de praia com a presença de intervenções antrópicas 

(estradas vicinais e instalações industriais) ao longo da estrada de acesso onde foram 

implantadas estruturas de blocos de contenção para conter o avanço do mar (Figura 2c). Na 

porção extremo oeste, próximo ao canal de maré, a praia é relativamente plana e se observa o 

transporte de sedimentos para dentro do canal (Figura 2d). 

 

 
Figura 2 – Feições naturais e artificiais encontradas na Praia de Soledade: (a) cúspides praiais, (b) manguezal 
com vegetação característica, (c) trechos com intervenção antrópica, e (d) canais de maré. 

 
O Clima da região, segundo Nimer (1989), é caracterizado como semiárido do tipo 

BSW’h, de acordo com a classificação climática de Köppen, com altas temperaturas e poucas 

chuvas dividido em duas estações bem definidas: seca entre os meses de junho a janeiro 

(verão ou estiagem) e chuva de fevereiro a maio (chuvosa ou inverno), com precipitação 

pluviométrica média de 537,5mm, máxima de 1780,6mm e mínima de 53,00mm. A 

temperatura média anual é de 27,2ºC com umidade média relativa anual de 68%. (IDEMA, 
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1998). Predominam na região os ventos alísios influenciados pela Zona de Convergência 

Intertropical (ZCI), com duas direções principais: um ESE, entre os meses de março a julho, 

com velocidade média de 4,8 m/s; e outro ENE, entre os meses de agosto e dezembro, com 

velocidade média de 7,7 m/s (CALDAS, 2002; CHAVES et. al., 2006; NASCIMENTO, 

2009). Os processos hidrodinâmicos atuantes são dominados por ondas de energia moderada 

junto à costa e acompanham as principais direções dos ventos dominantes (NE-E), com 

alturas de 50 a 118 cm e período entre 4 e 8 segundos (MATOS; AMARO, 2011). O regime 

de marés é de mesomaré semidiurna, com máxima de 2,9 m durante a maré de sizígia 

(preamar) e mínima de 0,43 cm durante a maré de quadratura (VITAL et al., 2008; MATOS 

et al., 2013). A corrente litorânea é a responsável pelo transporte de sedimentos em suspensão 

oriundos da ação do retrabalhamento das ondas ao longo do litoral, importantes para os 

processos de erosão e acreção. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram comparados e avaliados dois MDE gerados a partir de diferentes 

levantamentos: um topográfico convencional pela medição de distâncias e ângulos com 

Estação Total, e outro geodésico pelo posicionamento e altimetria GNSS, em uma área de 

aproximadamente 10 hectares. Os MDE gerados foram avaliados externamente por nove 

pontos de controle distribuídos na área de estudo. A geração de cada MDE consistiu nas 

seguintes etapas: Aquisição de dados, processamento de dados, geração do MDE, e controle 

de qualidade do MDE (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Etapas da metodologia de aquisição de dados para a modelagem digital de elevação: (1) Aquisição, 
(2) processamento, (3) Geração do MDE e (4) Controle de qualidade do MDE 
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3.1 Aquisição e processamento de dados 
 

A aquisição de dados para geração de MDE de zonas de praia, tanto pela 

metodologia geodésica quanto pela topográfica, ocorreu em duas etapas: a primeira consistiu 

no levantamento planialtimétrico da linha de costa, que é o limite externo do MDE; e a 

segunda consiste no levantamento planialtimétrico das superfícies de praia, que definem a 

área interna ao MDE. Nesse trabalho, a linha de costa foi definida como o alcance máximo da 

linha d’água no espraiamento das ondas na face de praia na maré de quadratura em preamar. 

Assim, os pontos topográficos coletados coincidem com as marcas mais recentes indicadas 

por restos vegetais e pela diferença entre areia seca e molhada, deixadas pela última maré 

(SOUTO, 2004; SANTOS, AMARO, SOUTO, 2011; AMARO; SANTOS; SOUTO, 2012). A 

melhor identificação dessas marcas de LC ocorre logo após o pico da preamar, com a maré 

em vazante. Os levantamentos das superfícies de praia foram realizados logo após o 

levantamento das LC, com a maré em vazante, em perfis representativos das feições 

morfológicas normalmente encontradas nas zonas de praia, tais como perfil de praia emersa, 

crista do berma e berma, além de campos de dunas, com um caminhamento ao logo das 

feições e cruzando-as, podendo ser orientados nas formas longitudinais, transversais e/ou 

inclinados em relação às LC. 

3.1.1 Metodologia Topográfica 
 

A Estação Total é um equipamento que combina a tecnologia de distanciômetro, 

equipamento medidor de distância eletrônica, e teodolito eletrônico, medidor de ângulos 

eletrônicos, integrados por microprocessador interno. Realiza-se a medição de distâncias e 

ângulos (vertical e horizontal) por meio de um feixe de laser emitido e refletido por um 

conjunto de espelhos refletores, denominado prisma. Para realizar a medição com o aparelho é 

necessário: posicioná-lo num local livre de obstáculos e que garanta a estabilidade do 

instrumento; realizar o nivelamento para alinhar seu eixo vertical com a direção da gravidade 

local; mirar o prisma colocado sobre o ponto de interesse representativo da feição a ser 

modelada; e realizar a medição pelas operações no teclado do aparelho. A estação emite um 

feixe de laser que reflete no prisma e retorna ao equipamento. O computador interno da 

estação então calcula os ângulos e distâncias a partir do tempo de resposta e do ângulo de 

rotação da luneta e armazena os pontos em sua memória interna. 

O levantamento topográfico foi realizado pelo método da interseção direta, ou seja, 

estacionou-se o aparelho em pontos de coordenadas tridimensionais conhecidas e se observou 
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pontos dos quais se queria determinar as coordenadas através do prisma. O cálculo da posição 

tridimensional de um alvo é determinado através do seu azimute a partir da orientação de base 

e da distância medida a partir do ponto de medição (HUANG, JACKSON, COOPER, 2002; 

LEE, PARK, CHOI, 2013). Na área de estudo, a Estação Total foi instalada no ponto mais 

alto da praia para que não fosse necessária a mudança de estação, sendo possível visualizar 

toda a área estudada coletando dados com o prisma com uma altura de 1,60m. O ponto no 

qual a estação foi instalada, além de uma estação à RÈ, foram georreferenciados e niveladas 

pelo posicionamento GNSS em relação à estação da rede geodésica implantada na área de 

estudo (RGLS, Figura 4), as quais possuem coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas 

relacionadas ao SGB, no sistema SIRGAS2000 (SANTOS; AMARO, 2011). O uso do mesmo 

sistema geodésico utilizado no método geodésico permitiu a comparação dos modelos obtidos 

pelos métodos topográficos e geodésicos. A Estação Total utilizada foi do modelo Topcon 

GTS 3007, que apresenta precisão angular de ±7” e linear de 2 mm + 2 ppm. Os 

processamentos de dados foram realizados com o software Topograph, versão 3.89, da Chair 

Point Tecnologia. 

3.1.2 Metodologia Geodésica 
 

Os levantamentos geodésicos foram realizados pelo posicionamento relativo 

cinemático pós-processado GNSS (Postprocessed Kinematic – PPK), no qual dois receptores 

coletam dados simultaneamente: um instalado sobre a estação base, de coordenadas 

conhecidas, e outro nos pontos de interesse, chamadas de estações móveis. O receptor móvel 

foi adaptado em um quadriciclo motorizado, permitindo o aumento da produtividade na 

aquisição de dados. Os receptores utilizados foram do modelo Trimble R3 que possui precisão 

horizontal de 10 mm + 1 ppm e vertical é de 20 mm + 1 ppm, operando com taxa de gravação 

de 1 segundo. Como estação de referência ao posicionamento relativo foi utilizada estação da 

RGLS (Figura 4), a partir da qual foi possível utilizar bases curtas aos posicionamentos 

GNSS, ou seja, a determinação de coordenadas geodésicas com alta precisão em curto 

intervalo de tempo. 
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Figura 4 – Localização das estações da Rede GNSS do Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte (EST-00 até 
EST-09).  
 

A etapa de processamento dos dados geodésicos consistiu de duas etapas: 

determinação das coordenadas geodésicas e determinação das altitudes ortométricas. As 

coordenadas geodésicas (latitude, longitude e altitude geométrica) e os erros padrões dos 

pontos levantados em campo foram obtidos nos processamentos e ajustamentos dos dados 

GNSS, realizados com o programa Topcon Tools versão 7.5.1. Para garantir precisão e 

confiabilidade ao posicionamento, os processamentos de dados foram realizados com solução 

do tipo Fixa (fixação das ambiguidades como números inteiros - recomendada para vetores 

precisos com poucos quilômetros), nível de confiança de 68 %, e com o erro padrão 

admissível dos vetores de 10 cm. As altitudes ortométricas dos pontos amostrais, 

referenciadas à superfície de nível médio dos mares, foram calculadas a partir das altitudes 

geométricas, referidas à superfície do elipsóide de revolução adotado no posicionamento 

(MONICO, 2008). Para determinar altitudes ortométricas (H), a partir das geométricas (h) 

obtidas com o GNSS, é indispensável o conhecimento da ondulação geoidal (N) segundo a 

equação (Figura 5): 
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Figura 5 – Altimetria por GNSS no modo absoluto 
 

H = h – N     (Equação 1) 
 

As alturas geoidais foram obtidas com o modelo geoidal MAPGEO2004 (IBGE, 

2011), onde foram aplicadas as correções de efeitos sistemáticos determinadas em Santos et 

al. (2013). 

3.2 Geração dos Modelos Digitais de Elevação 
 

Na geração dos MDE, tanto pelo método topográfico quanto pelo geodésico, foi 

utilizada a interpolação por triangulação com uso da técnica TIN (Triangular Irregular 

Network) que consiste numa estrutura em que pontos cotados com distribuição irregular (ou 

regular) são conectados por uma rede de arestas formando 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 (MATOS, 2005; 

ZANARDI, 2006; SANTOS; AMARO; SOUTO, 2011). Os pontos foram conectados de 

acordo com a triangulação de Delaunay, a qual usa o critério da maximização dos ângulos 

mínimos de cada triângulo. Assim, a malha final deve conter triângulos mais próximos 

possível de equiláteros, evitando-se a criação de triângulos com ângulos internos muito 

agudos. A interpolação pelo método TIN foi utilizada, pois, de acordo com avaliações 

realizadas em Amaro et al. (2013), é a mais adequada para a representação de superfícies de 

praias arenosas, quando comparada com outros interpoladores. Para aplicar o método TIN 

com a triangulação de Delaunay, foi utilizado o software ArcGIS, versão 9.3, da ESRI®.  
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3.3 Avaliação dos Modelos Digitais de Elevação 
 
O controle de qualidade foi realizado através da análise das discrepâncias entre as 

altitudes de referência, obtidas pelo posicionamento GNSS no método estático, e as altitudes 

obtidas nos MDE topográficos e geodésicos, nos pontos de controle distribuídos na área de 

estudo. As discrepâncias entre as altitudes de referência ( )r
ix  e as obtidas no modelo analisado 

( )m
ix  são calculadas pela expressão 

 
m
i

r
ii xxx −=∆     Equação 1 

 
em amostras com n...3,2,1i =  pontos de controle selecionadas aleatoriamente na área 

de estudo. Assim, para os n  pontos de controle, são calculados a média e o desvio padrão dos 

resíduos, respectivamente, por: 
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   Equação 3 
 
A partir das discrepâncias obtidas foram realizadas estatísticas que permitiram 

definir correlações na comparação entre os valores medidos nos levantamentos e os valores de 

referência. Foi realizada a análise dos índices estatísticos da média do erro percentual 

absoluto (MAPE - Mean Absolute Percentage Error, Equação 4), do valor da raiz do erro 

médio quadrático (RMSE - Root mean square error, Equação 5), do coeficiente de correlação 

(R², Equação 6), e do índice de concordância (d, Equação 7). 

Os valores da média do erro percentual absoluto (MAPE, Equação 4), é um indicador 

de acerto de estimativa e varia entre 0% e 100%, e é dado por: 
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  Equação 4 

Onde, iO são os valores medidos “in loco”, iP  são os valores dos pontos de controle, 

e N é o número de observações. 

O valor da raiz do erro médio quadrático (RMSE, Equação 5), utilizado para avaliar 

a extensão de quanto os dados variam entre o valor real do ponto e o valor do mesmo na curva 

de melhor ajuste, é conhecido por: 
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  Equação 5 
 
Através do coeficiente de correlação R² (Equação 6) obtém-se medida de 

ajustamento de um modelo estatístico indicando, em percentagem, o quanto o modelo 

consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R² mais explicativo é o modelo, ou 

seja, melhor ele se ajusta à amostra. O R² é calculado por: 
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  Equação 6 
 

Onde, O é a média dos valores medidos e P é a média dos valores dos pontos de 

controle. 

O índice de concordância ou reajuste (d, Equação 7) define a precisão dos valores 

estimados em relação aos observados, ou seja, está relacionado ao afastamento entre esses 

valores. O seu valor varia de 0 a 1, onde, quanto mais próximo de 1 menor a amplitude dos 

erros. É calculado por: 
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  Equação 7 
 

Para todas as equações acima temos que iO são os valores medidos “in loco”, iP  são 

os valores dos pontos de controle, O é a média dos valores medidos, P é a média dos valores 

dos pontos de controle e n é o número de observações. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Modelos Digitais de Elevação 
 
A Figura 6 apresenta as nuvens de pontos obtidas no levantamento geodésico 

realizado na Praia de Soledade (Figura 6a), em fevereiro de 2012, com detalhe para o setor 

Oeste da praia (Figura 6b), onde se localiza o Campo de Petróleo Serra. Nesse levantamento 

foram coletados 7.126 pontos amostrais com distribuição irregular, distribuídos em função das 
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diferentes feições morfológicas encontradas na época do levantamento. As precisões obtidas 

nos processamentos de dados GNSS tiveram média de 1,0 cm em N, 2,4 cm em E, e 2,5 cm 

em h para as coordenadas UTM. A Figura 7 apresenta as nuvens de pontos geodésicas e 

topográficas obtidas em trecho do setor Oeste da Praia de Soledade, utilizadas na avaliação do 

método geodésico, bem como a localização dos nove pontos de controle para avaliação 

estatística. Como visualizado na Figura 7 o método geodésico tem como principal vantagem a 

alta produtividade na coleta de dados, havendo uma superabundância de informações sobre a 

morfologia costeira. No método geodésico foram levantados 789 pontos, enquanto no 

topográfico 58 pontos. 

 

 

Figura 6 – Nuvens de pontos do levantamento geodésico realizado na Praia de Soledade, em fevereiro de 2012 
(a), com detalhe para o setor Oeste da praia (b), onde se localiza o Campo Petrolífero Serra. 

 
Figura 7 – Nuvens de pontos geodésicas e topográficas obtidas na área de estudo da Praia de Soledade, utilizadas 
na avaliação do método geodésico com os 9 pontos de controle. 
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A Figura 8a apresenta o MDE do setor oeste da Praia de Soledade, obtido pelo 

método geodésico, enquanto as Figuras 8b e 8c mostram, respectivamente, os MDE obtidos 

no método geodésico e no topográfico, no trecho utilizado na avaliação do método geodésico. 

O sistema de projeção utilizado foi o plano UTM (Fuso 24) e as curvas de nível geradas 

tiveram eqüidistância vertical de 0,20 m – compatível com a acurácia dos modelos. Para 

melhorar a visualização dos modelos nas escalas adotadas foi aplicada uma tabela de cores 

com variações de 0,50 m, do azul (região mais baixa) ao vermelho (região mais alta). 

Visualmente, observa-se que os modelos topográficos e geodésicos conseguiram representar 

de maneira semelhante as feições presentes na área de estudo. 

 

Figura 8 - Modelo Digital de Elevação do setor oeste da Praia de Soledade (a), com destaque ao MDE do trecho 
do estudo de caso gerado pelo método topográfico (b) e geodésico (c). Equidistância vertical das curvas de nível 
de 0,20 m. Unidade: metro. 
 

A Figura 9 ilustra exemplos de feições morfológicas modeladas nos MDE, onde foi 

possível a identificação das principais feições morfológicas típicas de zonas de praia, tais 

como perfis de praia emersa, planos horizontais e inclinados, depressões e elevações, além de 

feições morfológicas típicas de praia em erosão, como escarpas em bermas. A Figura 9a 

mostra um trecho de canal de maré e a declividade formada pelo trabalho das marés altas e 

baixas, com suas elevações bem definidos com a região em declividade em tons claros. A 

Figura 9b mostra a região que possui dunas localizadas próximas ao campo Serra com 

tonalidades claras. A Figura 9c apresenta planos horizontais a sul da área de estudo e próximo 

ao canal de maré por conta das marés altas que lavam este terraço deixando-o com elevações 

mais baixas e planas. A Figura 9d representa um trecho de cúspides praiais, formado pela 
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ação da maré e pela corrente de deriva, onde as elevações estão representadas em tons 

amarelo-alaranjado e as depressões pelos tons de cores azuis. Nos exemplos mostrados pode-

se inferir a respeito da relação entre os relevos dos trechos, independente da posição espacial, 

pois estão georreferenciados e relacionados a um mesmo referencial altimétrico; assim, por 

exemplo, a região do estirâncio possui altitudes mais baixas do que as altitudes dos cúspides, 

e o canal de maré possui altitudes mais baixas do que as altitudes dos campos de dunas. 

 

Figura 9 - Feições morfológicas modeladas na área de estudo: a) Declividade próxima ao canal de maré, b) 
Dunas, c) Planos horizontais,e d) Cúspides praiais. Equidistância vertical das curvas de nível de 0,20 m. 
Unidade: metro. 

4.2 Controle de qualidade dos modelos 
 
A Tabela 1 apresenta o resultado do processamento GNSS dos nove pontos de 

controle utilizados no controle de qualidade dos MDE, com suas coordenadas e desvios 

padrões obtidos. Os desvios padrões tiveram média de 0,42 cm em N, 0,42 cm em E, e 1,1 cm 

em h, o que mostra precisão centimétrica ao posicionamento. 

 
Tabela 1 - Coordenadas e precisões dos nove pontos de controle. 

 

Nome N 

 (m) 

E 

 (m) 

h  

(m) 

sN 

(m) 

sE 

(m) 

sh 

(m) 
 

p1 9437249,175 769788,996 -3,354 0,004 0,004 0,011 
p2 9437281,815 769789,78 -3,302 0,004 0,004 0,011 
p3 9437308,852 769790,316 -4,792 0,004 0,004 0,011 
p4 9437313,905 769727,244 -4,871 0,004 0,004 0,01 
p5 9437285,453 769724,839 -3,238 0,004 0,004 0,01 
p6 9437252,603 769721,897 -3,639 0,005 0,005 0,012 
p7 9437257,489 769629,792 -3,405 0,004 0,004 0,011 
p8 9437290,716 769632,385 -3,233 0,004 0,004 0,011 
p9 9437321,485 769634,299 -5,033 0,005 0,005 0,012 
       

  Média  0,0042 0,0042 0,0110 

  D.Padrão  0,0004 0,0004 0,0007 
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N – Coordenada Norte, E - Coordenada Este, h – altura elipsoidal, sN –desvio padrão para N, sE – desvio padrão 
para E, sh – desvio padrão para h. 

 

A Tabela 2 apresenta as altitudes ortométricas de referência e as obtidas pelos 

métodos topográfico e geodésico, além de suas discrepâncias em relação à de referência, onde 

contém as estatísticas básicas: média, desvio-padrão, altitudes máxima e mínima, e amplitude.  

 

Tabela 2 – Estatísticas das discrepâncias das altitudes obtidas nos métodos topográfico e geodésico. Unidade: 
Metro. 

 

Nome H 

Real 
H 

Topográfico 
H 

Geodésico 
Discrepância 
Topográfica 

Discrepância 
Geodésica 

      
P1 3,063 2,815 2,970 0,248 0,093 
P2 3,116 2,870 3,028 0,246 0,088 
P3 1,626 1,371 1,602 0,255 0,024 
P4 1,547 1,313 1,497 0,234 0,050 
P5 3,180 2,943 3,048 0,237 0,132 
P6 2,779 2,557 3,268 0,222 0,489 
P7 3,013 2,763 2,711 0,250 0,302 
P8 3,185 2,942 3,111 0,243 0,074 
P9 1,385 1,124 1,382 0,261 0,003 

      
Média    0,244 0,139 
D. Padrão    0,011 0,148 
Mínimo    0,222 0,003 
Máximo    0,261 0,489 
Amplitude    0,039 0,486 

      
 
 
A Tabela 3 apresenta os indicadores estatísticos das discrepâncias amostrais das 

altitudes dos MDE. De acordo com a Tabela 2, a média das discrepâncias obtidas no método 

geodésico foi de 13,9 cm enquanto no método topográfico foi de 24,4 cm, ou seja, a acurácia 

do método geodésico foi quase a metade do método topográfico. A discrepância mínima para 

o método geodésico tende a zero (0,3 cm) e, dos 9 pontos de controle amostrados, 6 deles tem 

discrepância inferior a 10 cm, evidenciando a boa precisão vertical para a metodologia 

geodésica. A partir da Tabela 3 pode-se inferir que ambos os modelos apresentam ótima 

correlação com a altitude real, conforme é mostrado pelos indicadores estatísticos MAPE, 

RMSE, R² e d. Ao comparar o desempenho dos modelos com o MAPE têm-se valores baixos 

para ambos os índices, com 0,1234 para o topográfico e 0,048 para o geodésico, destacando o 

método geodésico com o mais correlacionado. Na análise do RMSE os valores também são 

baixos e semelhantes com 0,2443 para o topográfico e 0,2035 para o geodésico. 
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Tabela 3 – Indicadores estatísticos das discrepâncias amostrais das altitudes dos MDE. 
 

Nome Discrepância 

Topográfica  

Discrepância 

Geodésica 
MAPE 0,1234 0,0488 
RMSE 0,2443 0,2035 
R² 0,9998 0,9266 
D 0,9733 0,9805 

 

A Figura 10 apresenta o diagrama de dispersão entre as altitudes dos MDE e as de 

referência, além da curva de tendência ajustada aos dados. As Figura 10a e 10b evidenciam 

que as altitudes coletadas com o método topográfico “in loco” possuem uma alta correlação 

com as altitudes de referência, como também, seu coeficiente de determinação (R²) explica 

cerca de 99,9% da variação das amostras. As Figura 10c e 10d mostram que as altitudes 

coletadas com o método geodésico “in loco” possuem alta correlação com as altitudes de 

referência, como também, seu coeficiente de determinação (R²) explica cerca de 92,6% da 

variação das amostras. 

 
Figura 10 – Diagrama de dispersão e equação de ajuste entre os valores das altitudes de referência e as altitudes 
do modelo (a) e (c). Gráfico de Correlação entre os valores das altitudes de referência e as altitudes do modelo 
(b) e (d).   
 

Na Tabela 3 e na Figura 10 é observado que o coeficiente de determinação R² para o 

método topográfico é maior do que o mesmo coeficiente para o método geodésico. No 

entanto, ao analisar o índice de concordância d (Tabela 3), observa-se uma inversão de 

correlação com um valor de concordância maior para o método geodésico, ou seja, 98,0 % de 

correlação. Conclui-se que, de modo geral, ambos os modelos conseguem representar bem as 

feições morfológicas praiais presentes na área de estudo. Quantitativamente, as discrepâncias 

altimétricas obtidas nos pontos de controle tiveram precisão decimétricas nos dois modelos. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho apresentou a validação de metodologia geodésica utilizada na 

modelagem digital de elevação de praias arenosas a partir de dados obtidos na praia de 

Soledade, localizada no Litoral Setentrional do Rio Grande do Norte, área de alta 

sensibilidade ambiental e caracterizado pela presença de atividades antrópicas, dentre as quais 

se destaca a indústria petrolífera que possui poços instalados ao longo desta praia. Para isso, 

um MDE geodésico (obtido pelo posicionamento e altimetria GNSS) foi comparado com um 

MDE topográfico (obtido por medições de distâncias e ângulos) e ambos foram avaliados com 

uso de pontos de controle externos aos modelos. 

No controle de qualidade dos MDE, avaliado pelas discrepâncias entre as altitudes 

ortométricas dos modelos e as de referência, em nove pontos de controle, resultou nas 

seguintes estatísticas: média de -0,244 m e desvio padrão de 0,011 m no método topográfico, 

e média de 0,139 m e desvio padrão de 0,148 m no método geodésico, ou seja, a acurácia 

obtida no MDE geodésico foi quase duas vezes melhor do que no MDE topográfico. Na 

análise qualitativa foi possível identificar, nos dois modelos, as formas morfológicas e os 

padrões de distribuição espacial do relevo em cada trecho modelado. Foram modeladas as 

principais feições morfológicas típicas de zonas de praia, tais como perfis de praia emersa, 

bermas e cristas de bermas, planos horizontais e inclinados, depressões e elevações. Assim, os 

resultados mostraram que a metodologia geodésica pode ser utilizada com eficiência na 

modelagem e representação das feições morfológicas típicas de zonas de praia.  

O método topográfico convencional é tradicionalmente considerado o de maior 

acurácia em trabalhos de planialtimetria. No entanto, em áreas de grandes dimensões, 

variações em elevações e muitas obstruções, como nas aplicações da área de estudo, o 

levantamento pode se tornar inviável devido ao longo período de observações que seriam 

necessárias, pois, os levantamentos devem ser realizados em maré específica. Dessa forma, a 

conclusão de que o método geodésico é compatível em acurácia ao método topográfico é de 

fundamental importância à continuidade dos levantamentos realizados no RN, pois, valida as 

potencialidades do método que já vem sendo aplicado. As potencialidades de acurácia, 

eficiência e produtividade do método geodésico tem permitido o monitoramento de extensas 

áreas costeiras em curto intervalo de tempo. Além disso, o uso de referenciais unívocos, fixos 

e relativamente estáveis no tempo permite que os levantamentos sejam realizados sempre nos 

mesmos referenciais, sendo adequados para o monitoramento multitemporal de precisão. 
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Capítulo 3 

Geodésia de precisão aplicada à análise da evolução 
morfodinâmica de curto prazo na ilha barreira do Corta 
Cachorro, litoral do Rio Grande do Norte, Nordeste do 
Brasil.  
 



CAPÍTULO 3 – Geodésia de Precisão aplicada a análise da evolução da morfodinâmica 

 

63 
 

Este capítulo/artigo trata da inserção da ilha barreira de Corta Cachorro (ICC) nos trabalhos 

de monitoramento da morfodinâmica de curto prazo utilizando geodésia de precisão. 

No litoral Setentrional do Rio Grande do Norte as barreiras ocorrem apenas nesta região de 

estudo, controladas pelo sistema de falhas de Afonso Bezerra e Carnaubais, e a ICC era a única que 

ainda não havia sido monitorada por métodos geodésicos, apenas por Sensoriamento Remoto. 

Trata-se da realização do monitoramento de todo o sistema de praias e ilhas barreiras com 

esta tecnologia e metodologia que possa dar suporte ao entendimento dos processos de erosão, 

deposição e transporte de sedimentos  

Dessa maneira este trabalho apresenta a análise multitemporal da evolução da 

morfodinâmica sazonal da ilha barreira do Corta Cachorro localizada no Litoral Setentrional do 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil realizando levantamentos com 

metodologia geodésica para a comparação de Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de Elevação 

(MDE), em escala trimestral.  
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta a análise multitemporal da evolução da morfodinâmica sazonal da ilha barreira do Corta 
Cachorro localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil, área de alta 
sensibilidade ambiental e sob a influência de atividades socioeconômicas como o da indústria petrolífera, eólica, 
salineira e carcinicultura. A metodologia consistiu na comparação de Linhas de Costa (LC) e Modelos Digitais de 
Elevação (MDE) da ilha barreira, em escala trimestral, para obtenção de áreas e volumes de erosão/acreção e do 
fluxograma do balanço sedimentar. A análise dos mapas permitiu ainda identificar a orientação do transporte de 
sedimentos na LC e as implicações no balanço sedimentar. Os resultados mostraram que a ilha barreira apresentou 
balanço planimétrico positivo com 176.013m² de acreção, mas, no entanto, o balanço volumétrico foi negativo em -
554.367m³ de erosão. Isso demonstra que, apesar do ganho planimétrico, a ilha barreira tem sofrido redução no volume 
de sedimentos em escala sazonal de curta duração.  
 
Palavras chaves: Ilha Barreira, Morfodinâmica, Linha de Costa, Modelo Digital de Elevação. 
 

ABSTRACT 
 
This paper reports the multitemporal analysis about the seasonal morphodynamics of Corta Cachorro barrier island, 
located on the Northeastern coast of Rio Grande do Norte (RN), in Brazilian Northeast, which is an area of high 
environmental sensitivity on the influence of the oil, windy energy and salt industries, as well as the shrimp farming. 
The methodology has been based on the comparison of Coastlines (CL) and Digital Elevation Models (DEM) of the 
barrier island, on trimestral scale, to obtain erosion/accretion areas and volumes and the sand sediment balance 
flowchart. The map analysis has also allowed identifying the orientation of the sediment transport on the Coastline and 
the consequences on the sediment balance. The results demonstrate that the barrier island has had a positive planimetric 
balance, with 176.013m² of accretion; however, its volumetric balance has been negative, with -554.367m³ of erosion. 
In spite of the planimetric gain, the mentioned data evidences that the barrier island has suffered a reduction of its 
sediment volume on short-term seasonal scale. 
 
Palavras chaves: Barrier Island, Morphodynamics, Coastline, Digital Elevation Model 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A área de estudo é marcada por ilhas barreiras e esporões arenosos instalados em águas 

costeiras de plataforma continental rasa, em interação com forçantes hidrodinâmicas e eólicas que 

promovem ambiente de alta energia e, portanto, a alta instabilidade morfológica costeira. As 

intensas variações na morfologia das ilhas barreiras são evidentes nas mudanças das linhas de costa 

(LC) e dos Modelos Digitais de Elevação (MDE) em curtos intervalos de tempo (SOUTO et al., 

2006; SANTOS et al., 2012a; SANTOS et al., 2012b; SANTOS, 2014). 

As ilhas barreiras são cordões arenosos longos e estreitos que se formam pelo crescimento 

de pontais arenosos paralelos a subparalelos à costa, que pela ação contínua de forçantes 

hidrodinâmicas sofrem desligamento do continente, com relevante função de proteção de lagunas e 

estuários da ação das ondas e correntes de deriva (HOYT, 1967; SWIFT, 1975). A área de estudo é 

um sistema dominado por energia mista com influência tanto de marés quanto de ondas, de acordo 

com a classificação de Hayes (1979). Dessa forma, as ilhas barreiras, são muito susceptíveis aos 

processos de erosão/acreção influenciados pelas condicionantes meteoceanográficas (ondas, 

correntes, marés e ventos) e, possivelmente, do arranjo estrutural definidora da geometria do litoral. 

Assim, tais condições favorecem a instabilidade sedimentar na faixa costeira, ocasionando 

modificações da linha de costa em intervalos temporais de curto à longo prazo. Na costa norte do 

Rio Grande do Norte (RN) o sistema de ilhas barreiras encontram-se especificamente limitados ao 

padrão direcional do sistema de falhas de Carnaubais (NE) e Afonso Bezerra (NW), que controlam 

a sedimentação mais recente da Bacia Potiguar, bem como a deposição dos sedimentos costeiros da 

região (FONSECA, 1996; VITAL et al., 2003; VITAL et al., 2006 e SOUTO, 2009). 

A ilha barreira do Corta Cachorro (doravante apenas ICC) é um exemplo deste tipo de 

feição costeira, com configuração alternando ciclos de esporão arenoso, ou seja, ligado ao 

continente pela praia de Soledade, e de ilha barreira promovida pela abertura de canais de maré. Sua 

conformação geográfica abriga o estuário do rio Casqueira, que possui as margens ocupadas por 

importante reserva de manguezal, da ação direta das forçantes de mar aberto. 

A ICC está inserida numa área de grande relevância ecossistêmica nesse setor setentrional 

do RN, tendo sido objeto de diversos trabalhos de monitoramento ambiental, principalmente com o 

uso de Geotecnologias (SOUTO et al., 2004; CHAVES, 2005; GRIGIO et al., 2005; 

NACIMENTO, 2009; SOUTO, 2009; AMARO et al., 2012). Em décadas anteriores, a ICC 

correspondia a uma barra arenosa conjugada a praia de Soledade e o rompimento ocorreu no verão 

de 2006. Quando interligado ao continente pela praia de Soledade, a indústria petrolífera implantou 

um poço de exploração, que foi abandonado devido à abertura do canal de maré dando início à atual 
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conformação de ilha barreira. No entanto, a intensa dinâmica sedimentar no sistema de ilhas 

barreiras da região é fonte de sérios problemas às atividades socioeconômicas instaladas, além de se 

configurar como um agravante potencial de futuros problemas ambientais devido às alterações nos 

ecossistemas de alta sensibilidade ambiental (manguezais, dunas móveis, estuários).  

Nascimento (2009), realizando a análise multitemporal por imagens de satélites e 

fotografias aéreas verticais constatou que, em 1967 já havia no local uma ilha barreira, pois um 

segmento estava separado da praia de Soledade por um canal de maré. Por volta de 1976-1977, 

devido ao alto aporte sedimentar, ocorreu o fechamento do canal de maré e a ilha barreira foi 

reintegrada ao continente. O autor indicou um recuo de 145 m da linha de costa para sul, e acreção 

de leste para oeste de 360m. Entre 1977 e 2006, os intensos processos erosivos causaram o recuo da 

linha de costa, carreando os sedimentos para o interior do estuário, onde foram transportados pelos 

canais de maré, o que resultou no adelgaçamento da barra arenosa e o favorecimento da abertura do 

canal de maré conhecido informalmente como canal do Arrombado. Com o rompimento ocorrido 

em 2006, quando definitivamente a ICC se separou da praia de Soledade, o canal alcançou a largura 

de 400 m em 2007. Em contraposição, a acreção no limite oeste da ilha barreira teve aumento de 

970 m no mesmo intervalo de tempo. No período de 2007 a 2010 houve o alargamento do canal do 

arrombado para cerca de 796 m, o recuo de 58 m de linha de costa da ICC e a acreção 340 m para 

oeste. 

O uso de sistemas Global Navigation Satellite System (GNSS, ou Sistema Global de 

Navegação por Satélite) para estudos de mudanças geomorfológicas têm sido amplamente 

utilizados e contribui com a melhoria significativa do monitoramento dos processos morfológicos 

de curto prazo em diversos setores das zonas costeiras. Os estudos têm utilizado a tecnologia GNSS 

para o monitoramento costeiro em litorais arenosos para o levantamento multitemporal de linha de 

costa (LC) com a geração de Modelos Digitais de Elevação (MDE) para análise da evolução 

morfodinâmica costeira. Rocha et al. (2009) realizou a adaptação de um monociclo não motorizado 

para transportar um receptor Ground Positioning System (GPS) no método de posicionamento 

cinemático e acompanhou a evolução da LC na praia de Sauaçi (Alagoas). Tanajura et al. (2011) 

realizou o monitoramento temporal da LC na Ilha do Mel no Paraná com uso do GPS no método 

cinemático em Real Time Kinematic (RTK). Huang et al. (2012) estudou a praia de Renkerry 

(Irlanda), também utilizando GPS-RTK. Mills et al. (2005) utilizou a integração de geotecnologias 

combinando dados de aerofotogrametria com levantamentos por GPS utilizando uma caminhonete 

para o levantamento cinemático na Baia Filey (Inglaterra), com a integração dos MDE e 

comparação com perfis adquiridos com Estação Total. 
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O Laboratório de Geoprocessamento da UFRN (GEOPRO) tem desenvolvido diversos 

trabalhos na zona costeira do RN, incluindo a ilha de Corta Cachorro, para o entendimento da 

dinâmica costeira e análises multitemporais decadais de Linha de Costa com uso de Sensoriamento 

Remoto (NASCIMENTO, 2009; SOUTO, 2004; SOUTO et al., 2006; AMARO et al., 2012), além 

de estudos e prognóstico baseados na análise estatística das posições históricas da LC (FRANCO et 

al., 2012; SANTOS et al., 2011a). Neste contexto de monitoramento costeiro por tecnologias GNSS 

foi implantada por Santos; Amaro (2011) a Rede GNSS do Litoral Setentrional do RN - RGLS 

(Figura 02) - uma rede geodésica para monitoramento planimétrico da linha de costa (LC) e 

altimétrico para geração de Modelos Digitais de Elevação (MDE) de praias e ilhas barreiras entre os 

municípios de Macau e Guamaré. Recentemente, levantamentos geodésicos interanuais foram 

usados na melhoria da precisão dos mapeamentos e do detalhamento morfológico no entorno da 

área de estudo, abrangendo as praias de Minhoto e Soledade e as ilhas barreias da Ponta do Tubarão 

e Fernandez (SANTOS; AMARO, 2011; SANTOS et al., 2011; SANTOS et al., 2012a; SANTOS 

et al., 2012b; SANTOS, 2014). 

 
Figura 1 - Mapa com a localização da áreas de estudo e distribuição espacial das 10 estações da RGLS (EST-00 a EST-
09). 
 

Segundo Santos; Amaro (2011), o mapeamento da morfodinâmica costeira tem a intenção 

de representar a morfologia e sua variação temporal, nas componentes planialtimétrica, servindo 

como ferramenta estratégica ao entendimento e análise dos processos costeiros (erosão, acreção e 

transporte sedimentar) em episódios de curta duração, acompanhando as flutuações sazonais. O uso 

do levantamento geodésico tem como vantagem o monitoramento de extensas áreas costeiras em 

curto intervalo de tempo e com alta precisão e acurácia, sendo por este motivo muito apropriado 
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para estudo da morfologia praial e da complexidade da dinâmica costeira permitindo o cálculo de 

áreas e volumes, de erosão ou acreção, através da comparação dos Modelos Digitais de Elevação 

(MDE) georreferenciados e obtidos sistematicamente ao longo do tempo. Estudos dessa natureza 

subsidiam a elaboração de modelos prognósticos da linha de costa, auxiliando com dados sobre a 

localização de LC e sobre as mudanças morfológicas no contexto emerso da praia, nos estudos 

sobre os efeitos da elevação do nível relativo do mar, de fenômenos climáticos globais e das 

interações antropogênicas em áreas de intensa dinâmica costeira (AMARO et al., 2012). 

Neste contexto se insere este trabalho que tem como objetivo ampliar o entendimento das 

modificações da linha de praia e altimétricas na ilha barreira de Corta Cachorro, relativas ao 

comportamento da erosão/deposição de sedimentos, observados em intervalo de 12 meses com 

levantamentos GNSS trimestrais entre agosto de 2011 a novembro de 2012. 

2 – CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

2.1 Localização 
 
A área de estudo situa-se na porção setentrional do RN, entre os municípios de Macau e 

Guamaré, envolvendo os distritos de Barreiras e Diogo Lopes, limitada pelas coordenadas UTM 

(Zona 24 Sul, Datum – SAD69) 760.652 e 779.000mE e UTM 9.441.000 e 9.432.851mN, que 

distam cerca de 185 km de Natal. Estão inseridas nesta área importantes atividades 

socioeconômicas em reconhecido conflito quanto à ocupação do solo, devido à alta sensibilidade 

ambiental dos ambientes, tais como a indústria salineira, a eólica, a carcinicultura e em especial à 

indústria do petróleo, que tem instaladas os campos de Macau e Serra em zona de intermaré. 

 
Figura 2 - Mapa Geomorfológico da área de estudo com a localização da ilha de Corta Cachorro a oeste. 
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O Município de Macau possui população estimada em 27.132 habitantes, com taxa de 

urbanização de 72,4%, possuindo três comunidades com características rurais: Diogo Lopes, 

Barreiras e Sertãozinho, abrangendo cerca de 1.640 famílias. A área territorial do município 

equivale a 788 km2. Macau é considerado o quinto município do RN em atividades econômicas 

contribuindo com 3,2% do produto interno bruto, sendo as principais atividades em ordem de 

relevância a produção petrolífera (óleo e gás), a extração de sal (28,5% da produção nacional) a 

pesca (8,5% das capturas de pescado do RN) e a carcinicultura (IDEMA, 1998; IBGE, 2012). Dos 

campos de Macau e Serra instalados na área de estudo o escoamento da produção de petróleo e gás 

é conduzido através de dutos até o Polo Petrolífero no Município de Guamaré.  

2.2 Aspectos fisiográficos 
 

O Clima da região é semiárido do tipo BSW’h, de acordo com a classificação climática de 

Köppen, com altas temperaturas e poucas chuvas dividido em duas estações bem definidas (Nimer 

1989): seca (verão) e chuvosa (inverno). A estação chuvosa é curta com duração de 4 meses 

(fevereiro a maio) e a estação seca varia de 7 a 8 meses (junho a janeiro) com umidade média 

relativa anual de 68%. A temperatura média anual é de 27,2ºC, ultrapassando os 40ºC no verão. A 

precipitação pluviométrica média é de 537,5 mm (IDEMA, 1998). 

A Figura 3 mostra a precipitação acumulada mensal entre os anos de 2010 e 2012 

comparada à Normal Climatológica da região entre 1961-1990. A média mensal da precipitação 

para o período de 2011 e 2012 foi de 22,9 mm, com valores máximos de 186,8 mm (maio de 2011). 

Nos anos estudados ocorreram valores mensais mínimos de 0,0 mm, sendo 2012 o ano com maior 

número de meses com este valor (de agosto a dezembro), marcando a pior seca dos últimos 40 anos 

para a região. 

 

Figura 3 – Precipitação na região de Macau-RN 2009 a 2012 e a Normal Climatológica .  
Fonte: INMET. 
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Devido às características climáticas, os principais rios da região são intermitentes, com 

fluxo apenas durante período chuvoso (março a maio); a partir do início do período seco (junho), o 

fluxo dos rios diminui continuamente, chegando nulos no mês de maior temperatura anual 

(geralmente novembro) e permanece assim até fevereiro (NASCIMENTO, 2009; SOUTO, 2009). 

Este cenário colabora para o reduzido aporte de sedimentos à plataforma continental adjacente 

nesse período. 

Os ventos alísios da região são relevantes na dinâmica dessa área costeira por condicionar 

formação de ondas e correntes que influenciam os processos morfodinâmicos de erosão e acreção 

nas praias (AMARO; ARAUJO, 2008). Os ventos alísios são influenciados pela Zona de 

Convergência Intertropical, e ocorrem em duas direções principais: ventos brandos de ESE e ventos 

mais fortes de direção ENE. De acordo com as informações obtidas da estação meteorológica de 

Macau-RN A317 (INMET, 2012), a velocidade média dos ventos, durante o período de janeiro de 

2011 a dezembro de 2012 (Figura 4a e 4b) foi de 4,81 ± 2,0 m/s, com direções variando 

predominantemente entre NE, E e SE. As maiores médias de velocidade dos ventos ocorreram nos 

meses de agosto a novembro, com picos de velocidade em setembro (6,5 ± 2,0 m/s), e 

predominância dos ventos de E (agosto e setembro) e NE (outubro e novembro). Os meses de 

janeiro a maio apresentaram as menores médias de velocidade, com mínima de 3,4 ± 1,6 m/s em 

abril de 2011 (MATOS et. al., 2013). 

 

 
Figura 4 – Espectrogramas polares mostrando o padrão de distribuição dos ventos ao longo dos meses nos anos de 2011 
e 2012, da estação meteorológica de Macau-RN A317. 
Fonte: INMET. 
 

 

A partir dos dados da estação meteorológica observa-se que, de modo geral, a partir de 

abril ou maio, os ventos são predominantemente de SE, migrando para E em agosto e em meados de 

setembro, migram para NE. 

Na área de estudo as ondas são predominantemente nordeste (NE), mas podem variar 

conforme a morfologia da própria linha de costa. Os processos hidrodinâmicos atuantes são 

A B 
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dominados por ondas de energia moderada junto à costa e acompanham as principais direções dos 

ventos dominantes (NE-E), com alturas de 50 a 118 cm e período entre 4 e 8 segundos (MATOS et 

al., 2011). Lima et al. (2012) mediram ondas de NE com período médio (Tp) de 8,05s e altura 

significativa (Hs) de 0,89m, podendo chegar a períodos de 22,85s e 2,2m de altura. De novembro de 

2010 a janeiro de 2011, maior coleta contínua de dados efetuado pelos autores, foi observado o 

período médio de 10,17s, com máximas de 17,29s e mínimo de 4,01s. Esses resultados são 

consistentes com os apresentados por Matos et al. (2013) em modelagens da agitação marítima com 

o modelo SWAN em que os autores conseguiram modelar o comportamento das ondas a partir dos 

resultados do modelo de previsão da agitação marítima WAVEWATCH-III, encontrando valores 

muito semelhantes aos parâmetros obtidos in situ. De dezembro de 2010 a fevereiro de 2011, eles 

observaram ondas com alturas significativas médias variando de 0,74 m a 1,15 m e períodos médios 

em torno de 11 segundos.  

O regime é de mesomarés semidiurnas, com máxima de 2,9 m durante marés de sizígia 

(preamar) e mínima de 0,43 cm durante a maré de quadratura (baixamar), conforme Vital et al. 

(2008). Lima et al. (2012) observaram que as correntes de maré vazante são predominantemente de 

SW com velocidade média de 0,10 m/s, enquanto as correntes de maré enchente são de NW com 

velocidade média de 0,12 m/s. As maiores velocidades de correntes (até 0,37 m/s) ocorrem durante 

as marés de sizígia nos meses em que os ventos sopram de NE, certamente influenciando nas 

maiores intensidades das marés enchentes, que atingem de fevereiro a abril e de setembro a outubro 

as maiores amplitudes médias (0,94 m), como sugere Lima et al. (2012). A corrente litorânea é a 

responsável pelo transporte de sedimentos em suspensão oriundos do retrabalhamento por ondas 

dos ambientes litorâneos, importantes nos processos de erosão/acreção das praias arenosas abertas 

ao continente e nas ilhas barreiras/esporões arenosos. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A metodologia baseou-se nas seguintes etapas: (1) levantamento planialtimétrico trimestral 

da linha de costa e da morfologia interna da ilha barreira; (2) geração de mapas de LC e MDE; (3) 

cálculo das variações sedimentares em área e volume ocorridas durante os intervalos dos 

levantamentos; e (4) análise e interpretação das variações temporais na representação da dinâmica 

costeira. 
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3.1 Metodologia Geodésica 
 

Os levantamentos geodésicos foram realizados trimestralmente entre agosto de 2011 e 

novembro de 2012, levando-se em consideração os parâmetros dinâmicos costeiros, tais como 

ondas, ventos, correntes e marés. A aquisição de dados foi realizada em duas etapas, como sugere 

Santos et al. (2011): (i) Levantamento da LC, que define o limite externo do modelo, e (ii) 

levantamento das superfícies que definem a área interna da ilha barreira. No levantamento da linha 

de costa foram coletados pontos topográficos na interface mar/terra, entendido como o alcance 

máximo da linha d’água na maré de quadratura em preamar, ou seja, o limite do espraiamento das 

ondas na face de praia (SOUTO, 2009). No levantamento das superfícies de praia os pontos 

planialtimétricos foram obtidos em perfis representativos das feições geomorfológicas encontradas 

na ilha barreira: face de praia emersa, crista de berma, berma e campos de dunas (BAPTISTA et al. 

2008; SANTOS et al., 2012). 

A coleta de dados utilizou o método de posicionamento relativo cinemático do GNSS, no 

qual dois receptores coletam dados simultaneamente durante determinado intervalo de tempo: um 

instalado na estação de referência (estação base, de coordenadas geodésicas e altitudes ortométricas 

conhecidas) e o outro nos pontos de interesse (estações móveis), como estabelece Monico (2008). 

Como estação de referência foi utilizada a estação EST-00 da RGLS (SANTOS; AMARO, 2011), 

que permitiu o uso de linhas de base curtas nos posicionamentos, fator essencial na obtenção de alta 

precisão no método relativo cinemático. Os receptores utilizados foram dos modelos Trimble 5700 

na estação de referência e Trimble R3 nas estações móveis. O receptor Trimble 5700 rastreia 

observações da fase da onda portadora nas frequências L1 e L2, com precisão nominal de 3 mm + 

0,5 ppm na horizontal e de 5 mm + 0,5 ppm na vertical, enquanto o receptor Trimble R3 na 

frequência L1, com precisão nominal horizontal de 5 mm + 1 ppm e vertical de 5 mm + 2 ppm. O 

aumento na produtividade dos levantamentos permitiu a modelagem digital de elevação de extensas 

áreas costeiras em curto intervalo de tempo, e para isso o receptor móvel foi acoplado a um 

quadriciclo motorizado e a coleta é realizada em intervalos de gravação de 1s. 

3.2 Processamento dos dados 
 

O processamento de dados consistiu em duas etapas: 1) determinação das coordenadas 

geodésicas; e 2) determinação das altitudes ortométricas. As coordenadas geodésicas (latitude, 

longitude e altitude geométrica) e os erros padrões dos pontos levantados em campo foram obtidos 

nos processamentos dos dados GNSS com o programa Topcon Tools V. 7.1. Somente a solução fixa 
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(fixação das ambiguidades como inteiros) foi admitida, com o uso de efemérides precisas e um 

nível de confiança de 68%, sendo admitidos somente vetores com desvios padrões menores do que 

10 cm. As coordenadas foram determinadas diretamente em relação ao sistema SIRGAS (Sistema 

de Referência Geocêntrico para as Américas) do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). As altitudes 

ortométricas, referenciadas ao nível médio dos mares do SGB, foram obtidas a partir das altitudes 

geométricas, referenciadas ao elipsóide de revolução adotado no sistema SIRGAS2000. Esse 

procedimento foi realizado com o uso de aplicativo desenvolvido em Santos et al. (2011), que 

calcula a altitude ortométrica de um ponto de interesse a partir de estação de referência com 

coordenadas geodésicas e altitude ortométrica conhecida, além do uso do modelo geoidal 

MAPGEO2004 (IBGE, 2012). 

3.3 Variações de LC e MDE 
 

A LC foi representada no mapa de linha de costa, com a visualização geral das formas, 

dimensões e geometria geradas pela união dos pontos geodésicos coletados em campo ao longo da 

linha limite terra/mar. A geração do mapa de LC foi realizada com auxílio do programa Topograph 

V. 3.78, da Chair Pointer Tecnologia. Na geração dos MDE foi utilizada a interpolação por 

triangulação do modelo Triangulated Irregular Network (TIN), que consiste numa estrutura em que 

pontos cotados com distribuição irregular (ou regular) são conectados por uma rede de arestas que 

formam triângulos não-sobrepostos e entre eles os valores são interpolados linearmente. Os pontos 

foram conectados de acordo com a triangulação de Delaunay, que usa o critério da maximização 

dos ângulos mínimos de cada triângulo (MATOS, 2005; ZANARDI, 2006; AMARO et al., 2013) 

utilizando o software ArcGIS V. 9.3 da ESRI. 

O cálculo da variação da LC foi realizado por meio de transectos estabelecidos ao longo da 

costa em distâncias regulares e perpendiculares a uma linha base paralela à LC atual. A subtração 

entre dois transectos de LC temporalmente diferentes determina se há recuo (valores negativos, 

portanto erosão) ou avanço (valores positivos, portanto acreção). Os cálculos das variações das LC 

por transectos foram realizados no modo semiautomático, com auxílio do programa Topograph 

versão 3.78. As variações do relevo foram calculadas pelo método da álgebra de mapas através da 

diferença volumétrica entre dois MDE, ou seja, pela subtração entre os mesmos utilizando o 

ArcGIS V. 9.3 da ESRI.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No processamento de dados GNSS da estação de referência EST-00 da RGLS, que atua no 

modo relativo estático, foram obtidas as coordenadas geodésicas (9437474,977 mN, 767443,225 

mE, -3,415 m em h) e os respectivos erros padrões (1,6 cm em N, 2,8 cm em E, 4,5 cm em h). As 

coordenadas foram apresentadas no sistema geodésico de referência SIRGAS2000 e no sistema de 

projeção UTM (MC=-39). Nos levantamentos de LC e superfícies de praia, no modo relativo 

cinemático, os erros padrões estimados nos processamentos de dados GPS foram de 0,011 ± 0,001m 

em N, 0,022 ± 0,002m em E, e 0,020 ± 0,001m em h, ou seja, precisão centimétrica. Além da 

precisão destacou-se a alta densidade e a boa distribuição espacial dos pontos amostrais. Para o mês 

de novembro de 2011, por exemplo, foram levantadas a área de 866.211,08m2 e o perímetro de 

12.947.19 m com 6.366 pontos amostrais em 02h e 02min, resultando em densidades de 52,18 

pontos/minuto ou 73,49 pontos/hectare. A alta produtividade na aquisição de dados foi possível 

devido à utilização do veículo quadriciclo associado ao posicionamento relativo cinemático com 

intervalo de gravação de dados de 1s, adequados quanto aos parâmetros utilizados, tais como 

duração da sessão, comprimento da linha de base, tipo de receptores e método de aquisição e 

processamento (SEEBER, 1993; MONICO, 2008). 

4.1 Variações das LC 
 

A Figura 5 apresenta as variações superficiais da linha de costa da ICC. Para melhor 

entendimento e análise das variações espaciais, as LC foram compartimentadas nos segmentos: 

praia exposta no segmento BE, canais de maré nos segmentos AB e EF. A Figura 5A apresenta o 

mapa de áreas de erosão/acreção/estabilidade, representativas dos trechos de 

recuo/avanços/estabilidade da LC, respectivamente, acumulados ao longo do período monitorado. A 

linha de costa da ilha barreira possui forma predominante de arcos côncavos, orientadas 

aproximadamente na direção EW e com dois trechos de inflexão, a leste e a oeste. A Figura 5B 

mostra a variação trimestral da linha de costa, importante para o entendimento e reconhecimento 

dos processos costeiros sazonais ocorridos ao longo do ano, pois permite visualizar temporalmente 

onde ocorrem com maior e/ou menor intensidade ao longo da ilha. A Figura 5C apresenta os valores 

médios das variações de LC em função do intervalo de monitoramento (I1, I2, I3 e I4) e do tipo de 

segmento costeiro (praia exposta e canal de maré). 

Os locais onde houve maior alteração foram o setor oeste, onde há acreção, com depósito 

de sedimentos carreados pela deriva litorânea, que atua no sentido leste para oeste, e no setor leste 
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da ilha, onde o canal é modificado constantemente pela ação das forçantes de maré enchente e 

vazante. Nota-se que no terceiro intervalo de monitoramento (fevereiro a maio) houve uma grande 

alteração (pico marcado no gráfico) em forma de erosão, justamente porque todo o segmento EF no 

setor leste da ilha barreira foi totalmente erodido. As resultantes mostram um recuo nas praias 

expostas por conta da alta energia das ondas que nesse intervalo mobilizaram sedimentos nas LC 

das praias expostas e, provavelmente, os colocaram em suspensão, o que permitiu que a corrente de 

deriva litorânea transportasse os sedimentos no sentido leste para oeste. 

 
Figura 5 - Dinâmica costeira trimestral da Ilha de Corta Cachorro ao longo do ano de monitoramento (Agosto/2011 a 
Agosto/2012): A) Mapa de erosão/acreção/estabilidade acumulados ao longo do ano; B) Variações da linha de costa nos 
quatro intervalos trimestrais de monitoramento; C) Valores médios das variações de linha de costa em função do 
intervalo de monitoramento e do tipo de segmento costeiro. O setor Norte (ponto A ao G) é parte do canal de maré e 
praia exposta enquanto o setor Sul (ponto G ao A) é o estuário do canal de maré. 
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A Figura 6 mostra o resultado da erosão na LC da ICC com fotografias das feições em 

campo que exibem a escarpa em berma (Figura 6A) que desaparece no levantamento subsequente 

(Figura 6B), confirmando com os resultados visualizados nas Figuras 5A, 5B e 5C.  

 
Figura 6 - Mudança da morfologia da praia exposta e variação da LC durante o período de monitoramento. As escarpas 
em berma da Figura 6a não existem na Figura 6b. 

4.2.Variações dos MDE 
 

 

Figura 7 – Modelo Digital de Elevação (MDE) da ICC para o mês de Novembro de 2011. 
 

A Figura 7 representa o MDE da ICC, com curvas de nível em equidistância de 0,5 m. O 

relevo da área é relativamente plano, com a maioria das altitudes concentradas entre 1,0 e 3,0 m, ou 

seja, amplitudes de 2,0 m (76,9 % das altitudes tiveram valores entre 1,0 e 3,0 m, 2,3 % inferiores a 

1,0 m e 22,2 % superiores a 3,0 m). No trecho analisado nota-se um padrão na distribuição do 

relevo que variou principalmente em função do grau de exposição das LC às ondas de mar aberto. A 

margem norte (praia exposta às ondas de mar aberto) apresentou as maiores altitudes, enquanto a 

margem sul (estuário abrigado) as menores altitudes. Nas praias expostas, esse padrão de relevo 



CAPÍTULO 3 – Geodésia de Precisão aplicada a análise da evolução da morfodinâmica 

 

77 
 

ocorreu porque as ondas de alta energia ocorridas no período do levantamento avançaram em 

direção ao continente, erodiram a praia e atingiram feições morfológicas que antes eram do pós-

praia, como o berma e as dunas frontais. No entanto, nas áreas estuarinas, a ausência das ondas de 

mar aberto provoca pouca variação horizontal nas LC e cria um ambiente com altitudes mais baixas. 

O modelo permitiu a identificação das principais feições morfológicas típicas de zonas de praia, tais 

como os perfis planos horizontais e inclinados da face de praia emersa, as bermas, as cristas de 

bermas, as dunas frontais, depressões e elevações, além de feições morfológicas em erosão. 

 
Figura 8 – Variação volumétrica entre os MDE de Novembro/2011 e Novembro/2012 da ICC. As zonas em vermelho 
indicam erosão e em azul acreção. 

 

A Figura 8 apresenta a variação volumétrica ocorrida na ICC para o intervalo trimestral de 

monitoramento entre novembro de 2011 e novembro de 2012. As seguintes convenções foram 

utilizadas: valores negativos representam perda altimétrica (erosão) e valores positivos representam 

ganhos altimétricos (acreção). Assim, no decorrer do período de monitoramento houve acúmulo de 

sedimentos na região central da ilha barreira, principalmente no setor sul, promovido pelo 

transporte eólico, como também houve acúmulo na porção oeste da ilha barreira, ocasionando pela 

deriva litorânea que carreia os sedimentos de leste para oeste. Na porção leste da ilha houve perda 

excessiva de sedimentos tanto no interior como ao longo da linha de costa e região do estuário, 

conforme a Figura 9. Esta indica que de novembro de 2011 a fevereiro de 2012 há uma grande 

queda no volume de sedimentos da ilha barreira, continuando a remoção até meados de maio de 

2012, retomando o acúmulo de agosto a novembro de 2012, mas mesmo assim ainda abaixo do 

volume inicialmente medido. 
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Figura 9 – Volume em m³ para o período de monitoramento: Novembro/2011 a Novembro/2012 indicando inicialmente 
a erosão volumétrica e a acreção a partir de Agosto/2012. 
 

A Figura 10 exibe, através de fotografias tomadas à época dos levantamentos, as mudanças 

morfológicas ocorridas na ICC. Na Figura 10A a escarpa de berma com cerca de 1,0 m de altura e 

na Figura 10B, no levantamento subsequente, a berma possui cerca de 50 cm de altura. Estas fotos 

foram tomadas na região do ponto C indicadas nas Figuras 7 e 8, que mostra a erosão ocorrida na 

LC naquele setor. 

 
Figura 10 - Evidências das mudanças morfológicas ocorrida na ICC. 
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4.3 Balanço sedimentar  
 

A partir dos mapas de erosão/acreção obtiveram-se os quantitativos das variações 

volumétricas no intervalo monitorado, representado através do fluxograma que mostra os valores de 

acreção e/ou erosão, permitindo o cálculo e análise do balanço sedimentar. O balanço em cada 

intervalo é a soma dos volumes de erosão e acreção, considerando o sinal da variação. O balanço 

global é a soma dos volumes em todos os intervalos de monitoramento. A Figura 11 ilustra o 

fluxograma do balanço volumétrico da ICC. 

Na análise do avanço e recuo da LC tem-se um balanço positivo de +176.013 m². Porém o 

balanço sedimentar volumétrico para o mesmo período é negativo com -554.367 m³. Isto implica 

que apesar do ganho em área a ilha sofreu erosão. 

 
Figura 11 – Fluxograma indicativo do balanço sedimentar volumétrica para a Ilha de Corta Cachorro nos quatro 
intervalos trimestrais de monitoramento (Novembro de 2011/Novembro de 2012), indicando quanto houve de erosão e 
acreção. 



CAPÍTULO 3 – Geodésia de Precisão aplicada a análise da evolução da morfodinâmica 

 

80 
 

4.4 Influência das forçantes meteoceanográficas 
 

A intensa dinâmica costeira, que promove a erosão/acreção sedimentar na área de estudo, é 

responsável pela modificação morfológica de curto prazo na ICC, o que interfere nas atividades 

antrópicas localizadas na zona de praia, principalmente nas áreas dos campos petrolíferos de Macau 

e Serra, instaladas em zonas de intermaré. Lima et al. (2012) realizaram estudo de caso sobre a 

influência das forçantes meteoceanográficas sobre a morfodinâmica na região, observando as 

mudanças ocorridas no pós-praia (berma) e face de praia da ICC correlacionando estas mudanças à 

velocidade dos ventos, precipitação e direção/velocidade das correntes de maré para o período de 

estudo (novembro de 2011 a agosto de 2012), visualizadas na Figura 12. Em novembro de 2011, a 

face de praia é caracterizada pela presença de berma com uma inclinação suave e a crista do berma 

bem acentuada. Em fevereiro de 2012, em decorrência da atuação dos ventos de NE e incidências 

das ondas, ocorre maior transporte de sedimentos na direção paralela e transversal à costa, tornando 

o berma mais suave com ausência da crista e na face de praia a inclinação mais ascendente. Para o 

mês de maio de 2012, o comportamento da praia é muito diferente do que se observou no mês de 

novembro de 2011, com o desaparecimento do berma.  

 
Figura 12 – Mudanças na morfologia da zona de praia na Ilha do Corta-Cachorro em decorrência da atuação das 
forçantes hidrodinâmicas e meteoceanográficas durante o período de novembro de 2011 a maio de 2012. 

 
 

Para o período estudado, a velocidade média dos ventos foi de 4,8 m/s, variando entre NE, 

E e SE e com maiores médias entre agosto e novembro (período de menor precipitação), enquanto 

as menores velocidades ocorrem entre janeiro e maio (período de maior precipitação). Nesta ilha 

barreira, os sedimentos são acumulados nas porções mais próximas do estuário (Figura 8). Quando 

há predominância dos ventos de SE, os sedimentos são carreados para o oceano com auxílio da 

deriva litorânea, favorecendo a acreção neste setor. Em algumas porções da ilha ocorre a 

transposição das ondas, carreando os sedimentos para sul. A combinação desses processos fez com 

que a ICC migrasse cerca de 120 m para sul e crescesse cerca de 535 m para oeste entre 2011 e 

2012 (Figura 5A). Em novembro de 2011, observou-se bermas acentuadas, devido à incidência de 

ondas. Em maio de 2012, as bermas desapareceram, tornando a face de praia mais inclinada. 
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Santos; Amaro (2011) definiram períodos de mapeamento de acordo com o entendimento 

de ciclos de construção e destruição das praias (Figura 13), associadas à sazonalidade dos 

componentes meteoceanográficos (precipitação, direção e intensidade dos ventos, marés e deriva 

litorânea). A partir deste entendimento foi definido que o intervalo construtivo é de fevereiro a 

agosto, devido à combinação de período chuvoso, ventos brandos de SE e marés de baixa energia 

que corroboram para a deposição de sedimentos ao longo das praias e ilhas barreiras. De agosto a 

fevereiro há um intervalo destrutivo com a erosão intensa ao longo da costa devido aos fatores de 

período seco, com ventos fortes de ENE que, alinhados às marés com direção NE amplificam a 

erosão, fazendo com que os sedimentos da LC sejam retirados pela ação das ondas e transportados 

pela corrente de deriva litorânea e/ou depositados ao sul das praias e ilhas barreiras, por conta da 

transposição das ondas. 

 
Figura 13 - Intervalos de monitoramento e padrão de dinâmica sedimentar da área de estudo, de acordo com 
informações obtidas em Souto (2009) e Nascimento (2009) e aplicado por Santos (2011). Intervalo construtivo de 
fevereiro a agosto e intervalo destrutivo de Agosto a novembro. Os intervalos construtivos são característicos de ventos 
(SE) e ondas (NE) de baixa energia e os destrutivos de ventos (ENE) e ondas (NE) de alta energia. 
Fonte: Adaptado de Santos; Amaro (2012). 

 

Na análise da evolução morfológica da ICC nota-se que os levantamentos se iniciaram em 

pleno período destrutivo (novembro de 2011) e nos levantamentos subsequentes constata-se uma 

intensa erosão, inclusive no mês de maio de 2012 (Figura 8). Esta erosão não corrobora com o ciclo 

definido por Santo; Amaro (2011), pois 2011 é um ano em que predominaram os efeitos 

meteoceanográficos decorrentes de La Niña (Figura 14), com período chuvoso de janeiro a maio 

(Figura 3A), e em 2012 ocorre maior influência do fenômeno El Niño (Figura 14), com período 

seco durante todo o ano. Contudo, a partir de agosto de 2012 há uma inversão deste ciclo com um 

incremento do volume de sedimentos (Figura 9), inclusive em novembro de 2012, contrariando o 

ciclo dos intervalos de monitoramento que deveria ter um aumento ainda maior da erosão por conta 

do El Niño (Figura 14). Assim, em ano de domínio de La Niña, que contribuiria para um acúmulo 
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de sedimentos, ocorre alta taxa de erosão e no período de El Niño, com seca intensa e baixo aporte 

sedimentar, há ganho de sedimentos. 

 

Figura 14 – Influência dos fenômenos climáticos El Niño e La Niña no controle da precipitação na região de Macau-
RN. Secas (2010 e 2012) estão associadas à anomalia de aquecimento, enquanto os períodos chuvosos (2009 e 2011) 
relacionam-se ao resfriamento das águas do Pacífico.  
Fonte: NOAA. 
 
 

A explicação para esta inversão se dá pela intervenção realizada na Praia de Minhoto, a 

leste da ICC, por ação da indústria petrolífera no lançamento de emissários marítimos para 

ampliação da Refinaria Clara Camarão, no Município de Guamaré, a partir de julho de 2012. A 

intervenção revolveu intensamente setores da praia e do fundo submarino favorecendo o 

carreamento de sedimentos suspensos na coluna d´água pela corrente de deriva de leste para oeste, 

ampliando a deposição nas ilhas barreiras do Fernandez, da Ponta do Tubarão, na praia de Soledade 

e na ICC, alterando o cenário esperado de erosão costeira. 

 
Quadro 1 - Compilação dos períodos de atuação de ventos e ondas durante as estações associadas aos ciclos de 

construção e destruição 

 

Outros fatores podem ainda corroborar, como a combinação de ventos e ondas para cada 

período de estação chuvosa e seca (Quadro 1, Figura 3), para o cenário de destruição devido à 

quantidade reduzida de sedimentos disponíveis na área, pois com baixa precipitação há menor 

disponibilidade de sedimentos carreados pelos rios para a plataforma continental, alterando a 

morfologia e a dinâmica da zona costeira com o aumento do processo erosivo. 
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5.  CONCLUSÕES 
 

Este trabalho apresentou a análise multitemporal da morfodinâmica sazonal da ICC 

instalada em setor costeiro de alta sensibilidade ambiental e sob a influência de atividades 

antrópicas, entre elas a da indústria petrolífera. Os métodos envolveram o uso de técnicas 

geodésicas de mapeamento de precisão aos problemas da dinâmica costeira de curto prazo, com 

levantamentos planialtimétricos de LC e MDE, coletados trimestralmente entre novembro de 2011 a 

novembro de 2012. 

A análise dos resultados permitiu identificar as variações das LC em áreas de recuo e 

deposição, permitindo o entendimento sobre a orientação do transporte sedimentar e a análise do 

balanço sedimentar. Os resultados mostram que a ICC teve um balanço planimétrico positivo com 

176.013m² de acreção, mas o balanço volumétrico foi negativo em -554.367m³ de erosão. Isso 

implica que, apesar do ganho de área a ICC sofre intensa erosão.  

A intensa dinâmica costeira na região, controlada por forçantes meteoceanográficas 

(ventos, ondas, correntes, marés e chuvas) modificam a morfologia costeira e controla o processo de 

migração das ilhas barreiras em curto prazo, fatores estes que interferem nas atividades industriais 

localizadas na zona de praia, tais como as atividades nos campos petrolíferos de Serra e Macau.  

O estudo da ICC é relevante para entendimento da dinâmica costeira da região e pela 

importância deste na preservação de estuários e manguezais. As ilhas barreiras e esporões arenosos 

atuam como barreira natural às ações das ondas e correntes de deriva sobre as praias continentais 

abrigadas, canais de marés e manguezais de grande importância na manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico, como local favorável ao desenvolvimento de fauna e flora, propiciando a atividade 

pesqueira artesanal. 

De qualquer forma é necessário ampliação do tempo de acompanhamento das 

modificações morfológicas da ICC e do conjunto de praias e ilhas barreiras da região para que se 

melhore o entendimento da dinâmica costeira relacionada à erosão, acreção e transporte de 

sedimentos, associados a coleta in situ de dados oceanográficos, batimétricos e meteorológicos em 

séries longas, que cubram as variações sazonais ao longo do ano, comparando os dados às 

informações prévias. 
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Após a validação da metodologia geodésica e da inserção da Ilha barreira de Corta 

Cachorro para os estudos de monitoramento foi iniciado os levantamentos de todo o sistema 

de praias e ilhas barreiras do litoral Setentrional do RN: ilha de Corta Cachorro, praia de 

Soledade, Ilha da Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e praia do Minhoto. 

Este capítulo traz a análise multitemporal interanual da variação da LC a partir de 

dados obtidos em levantamentos geodésicos de alta precisão que subsidiassem a quantificação 

de mudanças da LC ao longo deste trecho do LSRN. 

O estudo com uso de técnicas adequadas a este tipo de mapeamento permitiu 

identificar como a dinâmica costeira atua sobre este treco de litoral que possui diversas 

atividades antropogênicas instaladas em zonas de intermaré, tais como: indústria do petróleo e 

indústria eólica, que se configuram com o potencial risco ambiental. 

Foram realizados 2 anos de monitoramento: 2011 e 2012 utilizando-se os dados 

levantados por Santos (2011) no ano de 2010, para mostrar os resultados de 3 anos de 

monitoramento com a pretensão de continuidade dos trabalhos. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta a análise multitemporal da evolução da morfodinâmica sazonal de praias e ilhas barreira 
localizadas no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil, área de alta 
sensibilidade ambiental e sob a influência de atividades industriais como a petrolífera, eólica, salineira e 
carcinicultura. A metodologia consistiu na comparação de Linhas de Costa (LC), em escala trimestral, para 
obtenção de áreas de remoção/deposição e do fluxograma do balanço sedimentar areal. A análise dos mapas 
permitiu ainda identificar a orientação do transporte de sedimentos na LC, as implicações no balanço de 
sedimentar e sua correlação com agentes meteoceanográficos (ventos e ondas). Os resultados mostram que o 
sistema de praias e ilhas barreira apresentou balanço planimétrico positivo com 53.651m² de deposição de 
sedimentos para três anos de monitoramento. 
 
Palavras-chave: Análise Multitemporal, Linha de Costa, Remoção/Deposição. 
 
 

ABSTRACT 
 
This study reports the multitemporal analysis about the seasonal morphodynamics evolution of beaches and 
barrier islands located on the Northeastern coast of Rio Grande do Norte state (RN), Brazilian Northeast, which 
is an area of high environmental sensitivity on the influence of the industrial activities related to oil, windy 
energy, salt and shrimp farming. The methodology has been based on the comparison of Coastlines (CL), on 
trimestral scale, to obtain erosion/deposition areas and the sand sediment balance flowchart. The map analysis 
has allowed identifying the orientation of sediment transport on the Coastline, its consequences on the sediment 
balance and its relation with meteo-oceanographic agents (winds and waves).  The results indicate that the beach 
and barrier island system has shown a positive planimetric balance, with 53.651m² of sediment deposition, for 
three years of monitoring. 
 
Key-words: Multitemporal Analysis, Coastline, Erosion/Deposition. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo da mudança de linha costa (LC) em litorais arenosos são importantes para 

entendimento da dinâmica costeira porque permitem identificar pontualmente as variações 

ocorridas ao longo do tempo através de análises multitemporais. As zonas costeiras 

constituem regiões entre os continentes e os oceanos, e o entendimento dos processos 

inseridos nesta região corroboram para mensuração de áreas e volumes de erosão/acreção e da 

orientação e transporte de sedimentos a partir de dados planimétricos. 

Muehe (2007) destaca que, sob o ponto de vista geomorfológico, a linha de costa se 

caracteriza por instabilidade decorrente de alterações por efeitos naturais - como fatores 

meteorológicos (precipitação, insolação, temperatura), oceanográficos (correntes, direção e 

velocidades das ondas), ventos (direção e velocidade) - e antrópicos, que se traduzem em 

modificações na disponibilidade de sedimentos, no clima de ondas e na altura do nível do 

mar. 

O litoral setentrional do Rio Grande Norte é um exemplo de litoral que caracteriza-se 

pela ação vigorosa de diversos processos costeiros (transporte eólico e litorâneo, erosão 

generalizada, avanço e recuo da linha de costa, variações do balanço sedimentar, abertura e 

fechamento de canais de marés e formação de ilhas barreiras), que são regulados pela ação 

direta do clima, correntes, marés, ventos e ondas. Além disso neste local estão inseridas 

importantes atividades socioeconômicas para o Estado do Rio Grande do Norte, tais como a 

indústria do petróleo e gás natural, a indústria salineira, campos eólicos, carcinicultura, 

produção da pesca e a ocupação humana em distritos dentro da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT). 

Diversos estudos foram realizados na área para entendimento de como os processos 

naturais atuam sobre a costa. Estudos hidrodinâmicos foram realizados inicialmente por 

Chaves et al. (2004) como também por Vital et al. (2008). Recentemente Lima et al. (2012), 

Matos; Amaro (2011) e Matos et al. (2013) ampliaram os estudos com a geração de modelos 

para caracterizar o clima de ventos e ondas num intervalo de dois anos 

Souto et al. (2004) iniciaram mapeamentos multitemporais decadais de Linha de 

costa a partir de produtos oriundos de Sensoriamento Remoto, definindo bases do 

entendimento da dinâmica local. Posteriormente Santos; Amaro (2011) realizaram a 

implantação de uma rede geodésica para mapeamentos geodésicos interanuais de alta precisão 

e acurácia com a utilização de levantamentos GNSS no método cinemático. 
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No estudo do estuário Dantas; Amaro (2012) realizaram a caracterização físico-

química dos sedimentos areno-lamosos no estuário de Diogo Lopes próximo aos mangues e 

Amaro; Costa (2012), como ação complementar, realizaram o mapeamento das espécies de 

mangue através de imagens híbridas utilizando radar e imagens satélite Landsat como forma 

de subsidiar formas de proteção da vegetação a região. Por fim para realizar uma projeção dos 

impactos causados pelo possível desaparecimento das ilhas que protegem o estuário Franco et 

al. (2012) utilizaram imagens de satélite pretéritas para compor um cenário evolutivo da 

erosão costeira com um prognóstico de toda a região estudada. 

Em estudos de monitoramento da morfologia costeira a Análise multitemporal de 

linha de costa é constantemente utilizada para quantificação de mudanças em zonas costeiras, 

mudando, de forma geral, a forma de obtenção dos dados de mapeamento. Utiliza-se dados 

aerofotogramétrico e sensores orbitais (CATALÃO et al., 2002; SOUTO et al., 2004; 

EKERCIN, 2007; AMARO; ARAUJO, 2008; MAZZER; DILLENBURG, 2009;), dados 

obtidos com técnicas GNSS (ESTEVES et al., 2006; ROCHA et al., 2009; SANTOS et al., 

2011; SANTOS, 2014), levantamentos costeiros com LiDAR (MITASOVA et al., 2009; LEE 

et al., 2011; AMARO et al., 2013; SANTOS, 2014). Cada tecnologia e metodologia tem suas 

vantagens e limitações, mas o objetivo final é prover dados para a análise multitemporal. 

Este trabalho dá continuidade aos estudos de monitoramento costeiro com uso de 

tecnologia GNSS sugerido por Souto (2009), iniciado pela implantação da rede geodésica por 

Santos; Amaro (2011) e com os primeiros levantamentos geodésicos por Santos et al. (2011) e 

Santos et al. (2012). Dessa forma apresenta uma analise multitemporal interanual da variação 

da linha de costa, de 2010 a 2012, geradas através de dados levantados em campo com uma 

metodologia geodésica para litorais arenosos, e estudo de caso realizado no sistema de praias 

arenosas e ilhas barreiras do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte (Brasil) 

entre os municípios de Macau e Guamaré, e caracterizado pela intensa erosão costeira. 

2 CACATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo situa-se na porção setentrional do Rio Grande do Norte, entre os 

municípios de Macau e Guamaré, envolvendo os distritos de Barreiras e Diogo Lopes, 

limitada pelas coordenadas UTM (Zona 24 Sul, Datum – SAD69) 760.652 e 779.000mE e 

UTM 9.441.000 e 9.432.851mN. Os municípios distam aproximadamente 185 Km de Natal, 

por via de BRs e rodovias estaduais.  

Estão inseridas nesta área importantes atividades socioeconômicas para o estado do 

Rio Grande do Norte em amplo conflito de ocupação do solo entre si, tais como a indústria 
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salineira, que é a maior do Brasil, a eólica, em plena expansão, a carcinicultura e com foco 

especial à indústria do petróleo que tem instaladas ao longo da área campos petrolíferos, como 

os de Macau e Serra no município de Macau, ocupando zonas de intermaré, dutos ligando a 

refinaria aos terminais em alto mar e diversas intervenções ao longo das praias. De forma 

geral, essas atividades apresentam alto potencial de risco ambiental por encontrar-se em uma 

área marcada por processos de intensa dinâmica costeira. 

 

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo . Acima as cinco área de monitoramento. Abaixo a localização destas 
áreas no estado do Rio Grande do Norte. 
Fonte: Santos (2014) e Silva et al. (2010). 

 

O Clima da região é, segundo Nimer (1989), Semiárido do tipo BSW’h, de acordo 

com a classificação climática de Köppen, com altas temperaturas e poucas chuvas dividido 

em duas estações bem definidas: seca (verão ou estiagem) e chuva (chuvosa ou inverno). A 
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estação chuvosa é curta com duração de 4 meses (fevereiro a maio) e a estação seca é mais 

longo, de 7 a 8 meses, entre os meses de junho a janeiro com umidade média relativa anual de 

68%. A temperatura média anual é de 27,2ºC, ultrapassando os 40º C no mês de novembro. A 

precipitação pluviométrica média é de 537,5mm, com máxima de 1780,6mm e a mínima de 

53,00mm (IDEMA, 1998). 

A Figura 2 mostra o gráfico da precipitação acumulada mensal para os anos de 2009 

a 2012 e a normal climatológica da região de 1961-1990. A média mensal da precipitação 

para o período de 2009 a 2012 foi de 22,89 mm, com valores máximos de 186,8 mm (Maio de 

2011) e mínimo de 0,00 mm. Todos os anos estudados apresentaram dados mensais mínimos 

de 0,0 mm, sendo que em 2012 foi o ano que apresentou o maior numero de meses com este 

valor (agosto a dezembro), considerada a pior seca dos últimos 40 anos para a região. 

 

 

Figura 2 –Precipitação na região de Macau-RN 2009 a 2012 e a Normal Climatológica .  
Fonte: INMET. 
 

O ano de 2010 foi caracterizado como um ano de El Niño, com pouquíssimas chuvas, 

com uma maior concentração no mês de abril. O ano de 2011 foi marcado pelo fenômeno de 

La Nina que definiu bem o ciclo de verão e inverno para a região concentrando chuvas de 

janeiro a maio e o período seco de agosto a dezembro, semelhantes à normal climatológica do 

INMET. Diferente de 2011, o ano de 2012 alternou períodos de La Nina e El Niño com 

reduzidos índices de precipitação colaborando para um dos piores cenários de seca dos 

últimos 40 anos na região nordeste. 
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A análise da variação da LC compreendeu a integração dos levantamentos 

planimétricos com as variáveis direcionais de ondas e ventos incidentes na costa 

trimestralmente durante os períodos de análise verificando como a integração destas forçantes 

corroboram na natureza dos processos erosivos e deposicionais ao longo do ano.  

As Figuras 3a, 3b e 3c mostram o anemograma anual de ventos para o intervalo de 

monitoramento 2010, 2011 e 2012, mostrando as componentes de maior intensidade e a 

direção preferencial.  

 
Figura 3 – Espectrogramas polares mostrando o padrão de distribuição dos ventos ao longo dos meses nos anos 
de 2010, 2011 e 2012, da estação meteorológica de Macau-RN A317. 
Fonte: INMET  

 

As Figuras 4a e 4b mostram o anemograma trimestral de ventos e ondas para o 

intervalo de monitoramento iniciando em dezembro/2010 a Novembro/2012, mostrando as 

componentes de maior intensidade e a direção preferencial para cada trimestre que antecede o 

levantamento de campo. Os dados de ventos foram compilados a partir de informações da 

estação do INMET (INMET, 2012) e os dados de onda obtidos com dados coletados in situ e 

compilados por Matos et al. (2013). 

De acordo com as informações obtidas da estação meteorológica de Macau-RN A317 

do INMET, a velocidade média dos ventos, durante o período de 2010 a 2012 foi de 4,81 ± 

2,0 m/s, com direções variando predominantemente entre NE, E e SE, em concordância com a 

série histórica. As maiores médias de velocidade dos ventos ocorreram nos meses de agosto a 

novembro, com picos de velocidade em setembro (6,5 ± 2,0 m/s), com predominância dos 

ventos de E (agosto e setembro) e NE (outubro e novembro). Os meses de janeiro a maio 

apresentaram as menores médias de velocidade, com mínima de 3,4 ± 1,6 m/s em abril de 

2011. 
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Ventos Ondas 

Dezembro/2010 a Fevereiro/2011  

 

Março/2011 a Maio/2011  

 

Junho/2011 a agosto/2011  

 

Setembro/2011 a Novembro/2011  

 

Figura 4a– Anemograma trimestral relativo aos ventos e direção das ondas nos períodos entre dezembro/2010 a 

Novembro/2011 mostrando as componentes de maior intensidade e a direção para o trimestre. 

Fonte: INMET  
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Ventos Ondas 

Dezembro/2011 a Fevereiro /2012  

  

Março/2012 a Maio/2012  

  

Junho/2012 a agosto/2012  

  

Setembro/2012 a Novembro/2012  

  

Figura 4b– Anemograma trimestral relativo aos ventos e direção das ondas nos períodos entre dezembro/2011 a 
Novembro/2012 mostrando as componentes de maior intensidade e a direção para o trimestre. 
Fonte: INMET  
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A incidência das ondas ao longo dos meses que intercalam o período das análises, 

são predominantemente de nordeste (NE), com alturas significativas máxima mensal variando 

entre 1,75 m em fevereiro de 2011 a 1,08 m em Maio de 2011. Os ventos nos primeiros dois 

meses do período da análise predominaram de nordeste, alterando para uma predominância 

mais este-sudeste (ESE) de Janeiro a Março de 2011, voltando a predominar mais de sudeste 

nos meses de Abril e Maio de 2011. 

As ondas predominam de este-nordeste com média máxima mensal das alturas 

significativas da onda de 1,65 m em Novembro. Os ventos entre Maio a Outubro de 2011 

foram predominante de sudeste, sendo que no mês de Novembro, há uma variação entre 

nordeste-sudeste com velocidades máxima de 9,6 m/s 

Neste período a incidência das ondas foi predominante de este-nordeste com alturas 

de 1,61 m a 1,49 m, ou seja, de Novembro até maio, as alturas foram reduzindo. Os ventos 

também apresentaram uma redução nas velocidades, confirmando a normal climatológica do 

INEMT indicando que de janeiro a maio os ventos predominam a sudeste e são mais fracos. 

Na análise do último período observa-se que as ondas e ventos são mais intensos 

entre os meses de Novembro a Janeiro, apresentando as maiores alturas e maiores 

velocidades. As ondas são predominantemente nordeste e os ventos com característica de 

nordeste e sudeste, amplificando assim, a energia destas forçantes nos setores analisados. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia geodésica utilizada para o levantamento da LC de litorais arenosos 

foi implementada por Santos; Amaro (2011) e avaliada por Santos (2014) sendo adequada 

para estudos de precisão da dinâmica costeira (erosão/acreção sedimentar) sazonal de curto 

prazo. Consiste na utilização de métodos geodésicos - posicionamento e altimetria GNSS 

(Global Navigation Satelite System) – que permitem a determinação das coordenadas 

geodésicas e das altitudes ortométricas dos pontos amostrais definidores das LC, com precisão 

de poucos centímetros em relação aos referenciais planialtimétrica adotados oficialmente pelo 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Para chegar a esta precisão, são utilizadas, como 

referência, estações geodésicas da Rede GNSS do Litoral Setentrional do RN (RGLS), 

implantada na área de estudo para fornecer linhas de base curtas e precisão ao posicionamento 

GNSS pelo método relativo cinemático. As principais características da metodologia são a 

alta precisão, o uso de um indicador de linha de costa específico para análises de dinâmica 
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costeira e o emprego de referenciais geodésicos (geográfico e altimétrico) unívocos, fixos e 

relativamente estáveis no tempo. 

O levantamento da linha de costa da área estudada foi realizado nos meses de 

Agosto/2011 a Novembro/2012, com um ciclo de 2 anos de levantamentos trimestrais, 

utilizando um Quadriciclo adaptado com uma haste própria para o receptor GPS L1 da 

Trimble modelo R3, e utilizado as estações da RGLS como referenciais.  O monitoramento 

das LC ocorreu em cinco trechos: ilha do Corta Cachorro, praia de Soledade, ilha da Ponta do 

Tubarão, ilha do Fernandez e praia do Minhoto. A Figura 5 ilustra as LC dos cinco trechos 

monitorados. As LC possuem forma predominantemente de arcos côncavos, orientados de 

modo geral na direção Leste-Oeste, com alguns trechos de inflexão. 

 
 
Figura 5 -  Linhas de costa das praias, ilhas e canais de maré monitorados na área de estudo na época de 
referência, Agosto de 2011. Linhas azuis representam as linhas de costa. Triângulos vermelhos são as estações 
da RGLS. 

 

No levantamento da linha de costa foram coletados pontos topográficos 

planialtimétricos ao longo dos perfis longitudinais definidores da interface mar/terra 

entendido como o alcance máximo da linha d’água na maré de quadratura em preamar, ou 

seja, o limite do espraiamento das ondas na face de praia. Para a representação da superfície 

de praia são levantados, logo após as LC, os pontos topográficos planialtimétricos em perfis 

transversais representativos das feições morfológicas de áreas costeiras. A maré de quadratura 

foi escolhida em função da logística e da segurança de operação do levantamento, pois, na 

maré de sizígia não seria possível acesso para medições em certos trechos da área de estudo. 

No entanto, o uso da mesma maré em todos os levantamentos garantiu que as LC fossem 

determinadas sob as mesmas condições, fator essencial ao monitoramento sazonal de 

precisão. 

As linhas de costa são representadas em mapas de erosão/deposição, indicando o 

recuo ou avanço da linha de costa no trecho estudado. Estes mapas são gerados em ambiente 

SIG, no programa ArcGIS, na forma de polígonos, dessa maneira é possível realizar uma 

análise multitemporal das épocas inicial e final de levantamento e gerar um novo polígono 

com áreas de acreção, erosão e estabilidade. O ambiente SIG proporciona um banco de dados 
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georreferenciado, com fins de análise e modelagem de dados costeiros, principalmente 

aplicados a estudos de monitoramento. As seguintes convenções são utilizadas: valores 

negativos representam recuo da LC ou erosão e valores positivos representam avanço da LC 

ou deposição.  

Dessa forma foi analisada uma seqüência de levantamentos da área de estudo com a 

evolução da linha de costa interanualmente e estabelecido um banco de dados 

georreferenciado em um Sistema de Informações geográficas (SIG) visando a identificação e 

caracterização da linha de costa e estabelecendo padrões de mudanças, com fins de análise e 

modelagem de dados costeiros, principalmente aplicados a estudos de monitoramento.  

3.1 Intervalos de Monitoramento 
 

Santos et al. (2012) definiram períodos de mapeamento de acordo com o 

entendimento de ciclos de construção e destruição das praias (Figura 6), associadas à 

sazonalidade dos componentes meteoceanográficos (precipitação, direção e intensidade dos 

ventos, marés e deriva litorânea) sugeridas por Souto (2009) e Nascimento (2009) para os 

levantamentos geodésicos sazonais. Santos et al. (2012) realizaram o monitoramento de 4 

trechos do Litoral Setentrional do RN (praia de Soledade, Ilha da Ponta do Tubarão, Ilha do 

Fernandez e praia de Minhoto) no período de maio/2010 a maio/2011. 

 

Figura 6 – Ciclo de monitoramento, relativo aos períodos entre maio/2010 a maio/2011; maio/2011 a maio/2012 
e maio/2012 a novembro de 2012, mostrando as campanhas realizadas, intervalos de monitoramento e padrão da 
dinâmica sedimentar da área de estudo definidos com base em Santos et al. (2012). 

 

A partir do entendimento dos ciclos é definido que o intervalo construtivo 

corresponde aos meses de Fevereiro a Agosto, por conta da associação/combinação do 

período chuvoso, ventos brandos de SE e marés de baixa energia que colaboram para a 

deposição de sedimentos ao longo das praias e ilhas barreiras e consequente aumento do 

estoque sedimentar com avanço da LC. De Agosto a Fevereiro há um intervalo destrutivo 
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com a erosão intensa ou pontual ao longo da costa pelo conjunto de fatores fisiográficos 

associados às marés e ao período seco, com ventos fortes de ENE que, alinhados às marés 

com direção NE, amplificam o seu poder de destruição com alta energia, fazendo com que os 

sedimentos da LC sejam “arrancados” pelo impacto das ondas e transportados pela deriva 

litorânea e/ou depositados ao sul das praias e ilhas por conta da transposição das ondas. 

As datas dos levantamentos foram escolhidas para coincidir com este intervalo de 

monitoramento definido por Santos et al. (2012) com base no padrão de dinâmica sedimentar 

estimados em função dos agentes meteoceanográficos atuantes na área de estudo ao longo do 

ano. Dessa maneira foi analisado se durante os anos subsequentes ao trabalho destes autores 

houve um ciclo idêntico de construção e destruição. 

A estratégia metodológica consistiu na geração e comparação de LC das praias e ilhas 

monitoradas, em épocas cujos parâmetros dos agentes dinâmicos costeiros fossem 

reconhecidos correlacionando com a atuação dos agentes meteoceanográficos durante os 

intervalos dos monitoramentos. A comparação entre as LC permitiu a identificação e a 

mensuração da variação da LC com suas áreas de recuo/avanço e da orientação do transporte 

de sedimentos na LC além da análise do balanço e do suprimento sedimentares. 

Para melhor entendimento as análises do balanço sedimentar planimétrico foram 

compartimentadas por praia e ilha. Assim, foram mostrados os resultados de cada setor 

isoladamente (ilha do Corta Cachorro, praia de Soledade, ilha da Ponta do Tubarão, ilha do 

Fernandez e praia do Minhoto) e por fim mostrado o resultado final do balanço para o sistema 

de praias e ilhas barreiras. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Balanço Sedimentar Planimétrico Areal (2D) - Variações Planimétricas 
 

O Balanço Sedimentar Planimétrico mostra o resultado da subtração entre as 

superfícies geradas no delineamento da LC, com áreas de deposição e erosão sedimentar. 

Santos et al. (2011) realizaram monitoramento nesta mesma área de maio de 2010 a maio de 

2011, com 5 intervalos analisados para o balanço sedimentar planimétrico. Esta pesquisa dá 

continuidade aos trabalhos de monitoramento iniciados por Santos; Amaro (2011) com 

levantamentos trimestrais nas mesmas praias e ilhas e incluiu a ilha de Corta Cachorro, 

localizada a oeste da praia de Soledade (SANTOS, 2014). Dessa forma, com o primeiro 

levantamento em Agosto de 2011 e finalização em novembro de 2012, há novamente 5 

intervalos de monitoramento com o fechamento de três anos consecutivos de levantamentos 
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geodésicos. Neste sentido para melhor entendimento do ciclo foram enumerados os intervalos 

iniciando a partir do Intervalo I1 até I5. Cada ambiente é setorizado havendo de três a cinco 

setores de acordo com a extensão da praia ou ilha barreira. 

4.1.1 Balanço Sedimentar da ilha do Corta Cachorro  
 

A Figura 7 traz o mapa de deposição/remoção da ilha do Corta Cachorro para o 

período de monitoramento. O balanço sedimentar areal para o intervalo de 2011/2012 foi 

positivo com 129.189 m² de deposição, e o período de 2012 traz novo balanço positivo de 

46.824 m². O balanço sedimentar final é de 176.013 m² para os 2 anos de monitoramento 

(Figura 8). A Figura 9 apresenta a redefinição dos ciclos de destruição/construção a partir dos 

dados obtidos em cada intervalo. Os ciclos de construção e destruição do primeiro intervalo 

são idênticos ao definido por Santos; Amaro (2011), mas diferem para o ciclo seguinte e 

diferem dos demais locais de monitoramento. 

No intervalo de monitoramento I1, a resultante foi positiva, com 16.445 m² (65.929 m² 

de remoção e 82.373 m² de deposição). Neste primeiro levantamento da ilha de Corta 

Cachorro o recuo da LC foi exclusivo na faixa de praia (segmento AF) e a deposição ao longo 

das reentrâncias da ilha ao longo do estuário (segmento FA). O segmento EF foi o que mais 

sofreu modificação, isto se deve pela localização do mesmo junto ao canal do arrombado que 

possui um intenso processo hidrodinâmico ocasionados pelas marés de enchente e vazante 

(Figura 7a). 

No período I2, houve aumento total de 141.601 m² (12.670 m² de remoção e 154.272 

m² de deposição). A deposição se deu com maior força que a remoção de sedimentos ao longo 

de toda a ilha tanto na praia exposta como na região do estuário, com exceção dos segmentos 

CD (na linha de costa) e EF, próximo ao canal do arrombado, localizado no setor SC-3 

(Figura 7b). 

O balanço sedimentar do intervalo I3 foi negativo com -28.857 m² (51.935 m² de 

remoção e 23.077 m² de deposição). Este é o único intervalo de monitoramento com 

resultante negativa. A deposição está mais localizada no setor SC-1. Já o recuo da LC se 

intensifica a partir do setor SC-2, no segmento CD com valor médio de 10m, ampliando seu 

poder de destruição ao longo dos segmentos DE e EF do setor SC-3. A remoção é tão intensa 

que o segmento EF próximo ao canal do arrombado é totalmente erodido (Figura 7c). 
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Figura 7 -  Mapa de deposição/remoção com as variações temporais na Ilha de Corta Cachorro nos intervalos de 
monitoramento de agosto de 2011 a novembro de 2012 indicando a variação da linha de costa. 
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Figura 8 - Fluxograma do balanço sedimentar planimétrico areal em termos de remoção (seta vermelha) e 
deposição (seta azul) para a área monitorada (Ilha do Corta Cachorro) para os três anos de monitoramento (2010, 
2011 e 2012). O balanço em cada intervalo é a soma das áreas em um intervalo anual de monitoramento, 
considerando o sinal da variação. O balanço Geral é a soma das áreas para o trecho nos três intervalos de 
monitoramento. Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas 
são as resultante Unidade: m². 

 
 

 

Figura 9 -  Redefinição dos ciclos de construção/destruição da ilha de Corta Cachorro a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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O balanço sedimentar do intervalo I4 foi positivo com 22.505 m² (16.100 m² de 

remoção e 38.605 m² de deposição). Neste intervalo de monitoramento a acreção junto a linha 

de costa se dá com maior ênfase no setor oeste SC-1, ao longo dos segmentos ABC. Nos 

demais setores ela se dá principalmente na região do estuário principalmente nos setores SC-2 

e SC-3. A remoção de sedimentos se dá nas regiões do estuário do setor SC-1 e pontual ao 

longo da linha de costa de toda a ilha (Figura 7d). 

O balanço sedimentar do intervalo I5 foi positivo com 25.278 m² (45.309 m² de 

remoção e 69.628 m² de deposição). Neste último intervalo prevalece a continuidade de 

deposição de sedimentos com maior ênfase no setor SC-1, tanto na praia exposta quanto no 

estuário e numa pequena porção do segmento EF no setor SC-3. Apesar de prevalecer o 

avanço da LC, a remoção é muito evidente na região da praia exposta ao longo de todos os 

setores (SC-1, SC-2 e SC-3) chegando a ter recuos com média de 15 m até 30 metros na 

região do segmento DE próximo ao canal de maré (Figura 7e). 

4.1.2 Balanço Sedimentar da praia de Soledade 
 

A Figura 10 traz o mapa de deposição/remoção da praia de Soledade para o período de 

monitoramento. O balanço sedimentar areal para o intervalo de 2010/2011 foi negativo com -

15.935 m² de remoção, no período de 2011/2012 traz novo balanço negativo de -22.942 m² e 

para o último período há uma resultante positiva de 36.585 m². O balanço sedimentar final é 

de -2.292 m² para os 3 anos de monitoramento (Figura 11). A Figura 12 apresenta a 

redefinição dos ciclos de destruição/construção a partir dos dados obtidos em cada intervalo. 

Os ciclos de construção e destruição são idênticos para todos os anos diferindo apenas no 

intervalo de agosto a novembro de 2011. 

No intervalo de monitoramento I1 a resultante foi positiva com 5.175 m² (24.418 m² 

de remoção e 29.595 m² de deposição). Neste período de monitoramento houve certo 

equilíbrio entre remoção/deposição de sedimentos, sendo que a deposição se deu com maior 

ênfase no setor SS-1, principalmente na região do canal do arrombado no segmento BC, ao 

longo da praia exposta e ao sul deste setor. A remoção ficou concentrada no setor SS-3 ao 

longo de toda a praia exposta (Figura 10a). 
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Figura 10 - Mapa de deposição/remoção com as variações temporais na praia de Soledade nos intervalos de 
monitoramento de agosto de 2011 a novembro de 2012 indicando a variação da linha de costa 
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Figura 11 - Fluxograma do balanço sedimentar planimétrico areal em termos de remoção (seta vermelha) e 
deposição (seta azul) para a área monitorada (praia de Soledade) para os três anos de monitoramento (2010, 2011 
e 2012). O balanço em cada intervalo é a soma das áreas em um intervalo anual de monitoramento, considerando 
o sinal da variação. O balanço Geral é a soma das áreas para o trecho nos três intervalos de monitoramento. 
Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas são as resultante 
Unidade: m². 
 

 

Figura 12 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Soledade a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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No período I2 houve aumento total de 17.902 m² (16.050 m² de remoção e 33.952 m² 

de deposição). Invertendo a localização dos setores de remoção/deposição do intervalo 

anterior. Neste período a deposição foi maior no setor SS-3, principalmente no segmento 

FGH, e a remoção mais intensa no setor SS-1 ao longo da praia exposta CD, no canal BC. 

Neste mesmo setor SS-1 é possível destacar o avanço da LC na região sul da praia no 

segmento AB (Figura 10b). 

O balanço sedimentar do intervalo I3 foi negativo com -51.556 m² (39.702 m² de 

remoção e 5.012 m² de deposição). A remoção de sedimentos deste período é a maior deste 

ano de monitoramento e a segunda maior dentre os 3 anos. Há remoção generalizada tanto no 

setor SS-1 quanto no setor SS-3. A remoção é tamanha que chega a dividir em duas partes o 

setor SS-3 no segmento GH (Figura 10c). O setor sul do setor SS-1 no segmento AB também 

sofre um recuo intenso na região do canal do arrombado, extremo oeste de Soledade. 

O balanço sedimentar do intervalo I4 foi positivo com 61.863 m² (2.147 m² de 

remoção e 47.143 m² de deposição). A deposição sobrepujou o período anterior com o dobro 

de sedimentos que foram carreados. Há deposição ao longo de toda a praia em todos os 

setores. A sedimentação é tamanha que recompõe o segmento GH que havia erodido no 

período anterior (Figura 10d). 

O balanço sedimentar do intervalo I5 foi negativo com -25.278 m² (32.016 m² de 

remoção e 6.738 m² de deposição). Neste último período de monitoramento há novamente um 

novo ciclo erosivo. No setor SS-1 a remoção ao longo da praia exposta faz com que a LC 

recue até 10m. Neste setor há uma pequena região com avanço da LC, no segmento BC, e em 

locais pontuais do segmento AB. No setor SS-3 há alternância de pontos de recuo e avanço da 

LC, prevalecendo o recuo na praia exposta. (Figura 10e). 

4.1.3 Balanço Sedimentar da Ilha da Ponta do Tubarão 
 

A Figura 13 apresenta o mapa de deposição/remoção do trecho monitorado, ilha da 

Ponta do Tubarão, que representa as variações areais resultantes das alterações nas linhas de 

costa (em termos de remoção e deposição) em decorrência da atuação dos agentes dinâmicos 

costeiros (ondas, ventos e correntes). De acordo com a Figura 14, o balanço sedimentar areal 

entre 2010/2011, medido por Santos et al. (2012), foi positivo com 47.674 m², no período 

2011/2012 apresentou um balanço negativo de -9.064m² e para o último ano de 

monitoramento um balanço positivo de 34.585m², indicando uma acreção final de 73.195m² 
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de sedimentos no período de 3 anos de levantamento. A Figura 15 apresenta a redefinição dos 

ciclos de destruição/construção a partir dos dados obtidos nos intervalos de monitoramento. 

No primeiro intervalo de monitoramento I1, a resultante foi positiva, ocorrendo um 

aumento areal de 14.093 m² (43.840 m² de remoção e 57.933 m² de deposição). Nesse 

intervalo a deposição de sedimentos concentrou-se nas regiões adjuntas aos estuários e na 

região próxima ao canal de maré do setor ST-1, enquanto o recuo com a remoção de 

sedimentos foi observada na região de praias expostas. Este período não encontra-se em 

conformidade com o padrão estimado por Santos (2011), indicando um período construtivo 

com ondas de alta energia de NE e ventos predominantes de SE. O acúmulo de sedimentos no 

setor ST-1 é guiado pela corrente de deriva litorânea que transporta os sedimentos de leste 

para oeste, arrancando os sedimentos da praia exposta a leste e depositando a oeste, como 

mostra a Figura 13a. 

No segundo período I2, houve aumento areal total de 27.242 m² (61.227 m² de 

remoção e 88.669 m² de deposição). Semelhante ao intervalo anterior o avanço da LC, com a 

deposição de sedimentos, localizou-se nos estuários e no canal de maré ST-1, enquanto o 

recuo de LC com a remoção de sedimentos se deu intensamente nos segmentos de praias 

expostas e, diferentemente do intervalo de monitoramento definido por Santos (2011), há uma 

caracterização de construção e não de destruição, apesar de haver um recuo de praias expostas 

pela ação conjunta de ondas de alta energia (NE) e ventos de NE e SE. A resultante positiva 

para esse período é reflexo do acentuado transporte de sedimentos pela corrente de deriva 

litorânea com ondas de SE para o setor ST-1, assim como pela competência das ondas desse 

período em transpor a ilha barreira em toda subárea ST-2, transportando os sedimentos da 

praia exposta para dentro do estuário. Os sedimentos transportados para o estuário são fixados 

pelo substrato argiloso dos depósitos de intermaré, conferindo estabilidade à medida que a 

ilha migra para Sul (Figura 13b). 

O balanço sedimentar do terceiro intervalo I3 foi negativo com -53.427 m² (55.348 m² 

de deposição e 108.774 m² de remoção) sendo que a deposição de sedimentos foi mais 

acentuada no canal de maré no setor ST-1 e a remoção, nas regiões de praias expostas de 

todas as subáreas, incluindo parte do canal de maré do setor ST-3 (Figura 13c). O recuo das 

praias expostas nesse período não está de acordo com o padrão estimado. Nesse período, 

esperavam-se ondas de baixa energia que permitiriam à ilha recompor as perdas do intervalo 

destrutivo anterior, neste caso Matos et al. (2013) mediram ventos predominantes de SE e 

ondas de NE. Dessa forma, o ciclo medido diferiu do estimado, resultando no aumento do 

período de recuo da LC ao longo do ano. Santos (2011) chegou à mesma conclusão nos 
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levantamentos relativos ao Ciclo 1, reportando deposição nas praias expostas no primeiro 

intervalo (maio de 2010 a agosto de 2010) e recuo dessas praias entre agosto de 2010 a maio 

de 2011. 

O balanço sedimentar do quarto intervalo I4 foi positivo com 22.080 m² (44.269 m² de 

deposição e 22.189 m² de remoção) com a deposição ocorrendo ao longo de toda a praia 

exposta e a remoção, nas regiões do estuário de todas as subáreas e em pontos esparsos da 

praia exposta. A deposição ao longo da praia exposta nesse período correlaciona-se às ondas 

de baixa energia que permitiriam à ilha recompor as perdas do intervalo destrutivo anterior 

(Figura 13d). 

O balanço sedimentar do quinto intervalo I5 foi positivo com 12.505 m² (94.481 m² de 

deposição e 81.976 m² de remoção). Apesar do balanço positivo ocorre o rompimento de parte 

do setor ST-2 dividindo a ilha em duas partes. A deposição ocorre no canal de maré da ST-1 e 

a remoção, nas regiões de praias expostas de todas as subáreas, incluindo parte do canal de 

maré do setor ST-3 (Figura 13e). O recuo das praias expostas nesse período não está de 

acordo com o padrão estimado. Nesse período, esperavam-se ondas de baixa energia que 

permitiriam à ilha recompor as perdas do intervalo destrutivo anterior. 
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Figura 13 -  Mapa de deposição/remoção com as variações temporais na Ilha Ponta do Tubarão nos intervalos de 
monitoramento de agosto de 2011 a novembro de 2012 indicando a variação da linha de costa 
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Figura 14 - Fluxograma do balanço sedimentar planimétrico areal em termos de remoção (seta vermelha) e 
deposição (seta azul) para a área monitorada (Ilha da Ponta do Tubarão) para os três anos de monitoramento 
(2010, 2011 e 2012). O balanço em cada intervalo é a soma das áreas em um intervalo anual de monitoramento, 
considerando o sinal da variação. O balanço Geral é a soma das áreas para o trecho nos três intervalos de 
monitoramento. Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas 
são as resultante Unidade: m². 
 

 

Figura 15 -  Redefinição dos ciclos de construção/destruição da ilha da Ponta do Tubarão a partir do fluxograma 
do balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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4.1.4 Balanço Sedimentar da ilha do Fernandez 
 

A Figura 16 traz o mapa de deposição/remoção da ilha do Fernandez para o período de 

monitoramento. O balanço sedimentar areal para o intervalo de 2010/2011 foi positivo com 

34.801 m² de deposição, no período de 2011/2012 traz novo balanço positivo de 59.507 m² e 

para o último período há uma resultante negativa de -68.098 m². O balanço sedimentar final é 

de 26.210 m² para os 3 anos de monitoramento (Figura 17). A Figura 18 apresenta a 

redefinição dos ciclos de destruição/construção a partir dos dados obtidos em cada intervalo. 

Os ciclos de construção e destruição são idênticos para 2010/2011 e 2011/2012 diferindo de 

maio a agosto de 2011 e no último intervalo. 

No intervalo de monitoramento I1, ocorreu uma resultante negativa de -17.849 m² 

(49.978 m² de remoção e 31.350 m² de deposição). Nesse intervalo o recuo da LC com a 

remoção de sedimentos foi bem mais atuante agindo em todos os setores da ilha de Fernandez 

tanto na praia exposta quanto no estuário. A deposição de sedimentos é ínfima e a porção 

oeste da ilha que crescia ao longo do tempo quase não tem sedimentos depositados, como 

mostra a Figura 16a. 

No período I2, houve aumento deposicional de 27.964 m² (41.381 m² de remoção e 

69.345 m² de deposição). A área de avanço da LC se restringiu a porção oeste no setor SF-1 e 

seu estuário e no setor SF-4 na região do segmento EF do canal de maré. Apesar de ter um 

balanço positivo é evidente no mapa o recuo ocorrido ao longo da praia exposta nos setores 

SF-2 e SF-3 com um valor médio de 20 m da linha de costa (Figura 16b). 

O balanço sedimentar do intervalo I3 foi positivo com 16.171 m² (57.717 m² de 

remoção e 73.887 m² de deposição). Os setores de deposição se deram principalmente no 

estuário e próximo ao segmento AB setor SF-1.  O recuo foi mais presente ao longo da praia 

exposta nos setores SF-2, SF-3 e SF-4, com uma remoção de sedimentos tão intensa chegando 

a praticamente romper um canal próximo ao segmento DE do setor SF-4 (Figura 16c). 
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Figura 16 - Mapa de deposição/remoção com as variações temporais na Ilha de Fernandez nos intervalos de 
monitoramento de agosto de 2011 a novembro de 2012 indicando a variação da linha de costa 
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Figura 17 - Fluxograma do balanço sedimentar planimétrico areal em termos de remoção (seta vermelha) e 
deposição (seta azul) para a área monitorada (Ilha do Fernandez) para os três anos de monitoramento (2010, 
2011 e 2012). O balanço em cada intervalo é a soma das áreas em um intervalo anual de monitoramento, 
considerando o sinal da variação. O balanço Geral é a soma das áreas para o trecho nos três intervalos de 
monitoramento. Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas 
são as resultante Unidade: m². 

 

 

Figura 18 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da ilha de Fernandez a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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O balanço sedimentar do intervalo I4 foi negativo com -8.098 m² (39.852 m² de 

remoção e 47.950 m² de deposição). Apesar do valor negativo do balanço sedimentar houve 

inversão com relação ao período anterior com uma grande região de deposição de sedimentos 

ao longo de toda a praia exposta e a remoção concentrando-se na região do estuário. O 

segmento DE se separou do segmento EF corroborando para a resultante negativa do período 

(Figura 16d). 

O balanço sedimentar do intervalo I5 foi negativo com -76.196 m² (90.020 m² de 

remoção e 13.824 m² de deposição). Neste período de monitoramento ocorre uma remoção 

generalizada de sedimentos localizada tanto na região de praia exposta quanto na região do 

estuário com um recuo médio de 20 m para a LC. No segmento DEF ocorre a ruptura total da 

pequena “ilha” residual do período levantado no período anterior (Figura 16e). 

4.1.5 Balanço Sedimentar da praia do Minhoto  
 

A Figura 19 traz o mapa de deposição/remoção da praia do Minhoto para o período de 

monitoramento. O balanço sedimentar areal para o intervalo de 2010/2011 foi positivo com 

28.859m² de deposição, no período de 2011/2012 traz novo balanço negativo de -35.069 m² e 

para o último período há uma resultante negativa de -37.253 m². O balanço sedimentar final é 

de -43.463m² para os 3 anos de monitoramento (Figura 20). A Figura 21 apresenta a 

redefinição dos ciclos de destruição/construção a partir dos dados obtidos em cada intervalo. 

Os ciclos de construção e destruição são idênticos para 2010/2011 e 2011/2012 diferindo 

apenas no último intervalo. 

No intervalo de monitoramento I1, a resultante foi negativa com -278.253 m² (285.528 

m² de remoção e 18.043 m² de deposição). O recuo da LC para este período de levantamento é 

tremenda, sendo a maior de todos os períodos nos três anos de monitoramento e o dobro da 

deposição ocorrida no período anterior. A linha de costa recua em média 25m. A remoção de 

sedimentos é generalizada e o avanço da LC só é visível no setor SM-1 na região denominada 

de cabeção e na porção mais a oeste no segmento BC (Figura 19a). 

No período I2 houve aumento total de 152.543 m² (20.596 m² de remoção e 173.141 

m² de deposição). A deposição foi amplamente acentuada tanto na praia exposta quanto no 

estuário do setor SM-1. A única região com intensa remoção foi o segmento HIJ do setor SM-

3 rearranjando a feição morfológica daquele setor (Figura 19b). 
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Figura 19 - Mapa de deposição/remoção com as variações temporais na praia de Minhoto nos intervalos de 
monitoramento de agosto de 2011 a novembro de 2012 indicando a variação da linha de costa 
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Figura 20 - Fluxograma do balanço sedimentar planimétrico areal em termos de remoção (seta vermelha) e 
deposição (seta azul) para a área monitorada (praia do Minhoto) para os três anos de monitoramento (2010, 2011 
e 2012). O balanço em cada intervalo é a soma das áreas em um intervalo anual de monitoramento, considerando 
o sinal da variação. O balanço Geral é a soma das áreas para o trecho nos três intervalos de monitoramento. 
Valores no interior do retângulo são as áreas dos trechos monitorados; valores à direita das setas são as resultante 
Unidade: m². 

 

 

Figura 21 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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O balanço sedimentar do intervalo I3 foi negativo com -53.700 m² (81.406 m² de 

remoção e 27.708 m² de deposição). Ao longo de toda a praia exposta do setor SM-2 ocorreu 

a remoção de sedimentos. Houve maior intensidade de remoção no segmento DEF do setor 

SM-1 e no segmento HIJ no segmento SM-3 (Figura 19c). 

O balanço sedimentar do intervalo I4 foi negativo com -11.128 m² (44.447 m² de 

remoção e 33.317 m² de deposição) sendo que o primeiro ocorreu alternadamente à deposição 

ao longo da praia exposta do Setor SM-2 e no estuário dos setores SM-1 e SM-3 (Figura 19d). 

Os valores de avanço e recuo foram muitos sutis, quase que estáveis, diferente dos períodos 

anteriores. Este período é o segundo menor dos três anos de monitoramento e muito 

semelhante o período I4 de monitoramento de Santos et al. (2012), em termos de magnitude. 

O balanço sedimentar do intervalo I5 foi negativo com -26.125 m², ocorrendo (79.608 

m² de remoção e 53.482 m² de deposição). No setor SM-1 ocorre avanço da LC na região do 

estuário, recuo na praia exposta e deposição no segmento BC alternando remoção em CD e 

deposição em DE. No setor SM-3 a deposição de sedimentos se concentra no segmento JKL 

ao sul e a intensa remoção é visível no segmento HIJ (Figura 19e).  

 

4.1.6 Balanço Sedimentar do sistema de praias e ilhas barreias 
 

A intensa dinâmica costeira (acreção/erosão sedimentar) modifica a morfologia das 

zonas costeiras em curtos intervalos de tempo associadas à sazonalidade intra-anual 

interferindo nas atividades antropogênicas instaladas nesta região.  

Os agentes modeladores do relevo costeiro, ventos fortes associados a ondas de alta 

energia e correntes, atuam intensamente na constante modificação geomorfológica com a 

remoção e deposição de sedimentos. Mensurar esta modificação através da comparação 

multitemporal de linhas de costa é de extrema importância para os estudos de dinâmica 

costeira. 

Na análise por intervalo, considerando o balanço sedimentar de todas as áreas 

monitoradas, observa-se um ciclo alternado trimestral de construção e destruição para os 3 

anos (Figura 22). Ao longo do três anos de monitoramento, de acordo com as Figuras 23 a 27, 

os segmentos de praia exposta tiveram resultante de recuo da LC enquanto os segmentos de 

canais de maré e estuários tiveram resultante de avanço, nos cinco trechos monitorados. Este 

resultado está em concodância com Santos; Amaro (2013) que monitoraram quatro destes 

cinco trechos monitorados. 

A predominância em recuo da LC nas praias expostas indicou que o primeiro ano 

monitorado apresentou resultante construtiva de 95.399m² e os anos subseqüentes foram 
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destrutivos com -7.567m² e -34.181m², respectivamente, e a resultante final para os três anos 

foi construtiva com 53.651m² (Tabela 1), ou seja, os intervalos construtivos foram mais 

efetivos do que os destrutivos na dinâmica costeira (Figura 22 e Tabela 1). Devido ao fato da 

soma dos avanços da LC nos canais de maré e nos estuários serem maiores do que os recuos 

da LC nas praias expostas, na maioria dos trechos monitorados ocorreu resultante de avanço 

da LC (Figuras 23 a 27). 

 

 
Figura 22 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

Tabela 1 – Balanço Sedimentar Areal para os três anos de monitoramento 
 

Ciclo Balanço Ciclo (m2) 

2010/2011  + 95.399 

2011/2012 -7.567 

2012/2013  -34.181 

Balanço sedimentar +53.651 
 
 

As resultantes de recuo da LC nas praias expostas e de avanço da LC nos estuários e 

nos canais de maré mostram a atuação dos agentes dinâmicos costeiros na dinâmica e no 

transporte sedimentar da resultante anual: as ondas mobilizaram sedimentos nas LC das praias 

expostas e os colocaram em suspensão, a corrente de deriva litorânea transportou sedimentos 

no sentido oeste do canal de maré, e as correntes de maré de enchente e os ventos 

transportaram sedimentos para dentro dos estuários. As setas com sinal positivo das Figuras 

23 a 27 indicam o sentido de remoção, transporte e deposição de sedimentos. 

A remoção de sedimentos com o recuo da linha de costa se deu principalmente pela 

ação das ondas de alta energia de NE, associdas ao ventos de NE, que avançaram em direção 

ao continente, erodindo praias expostas chegando a atingir feições morfológicas que 

pertenciam a região do pós praia, erodindo dunas, criando bermas, removendo sedimentos dos 

bermas, criando novas dunas e gerando um cenário de intensa erosão costeira. 
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A deposição de sedimentos se deu principalmente pela ação dos ventos de SE 

carreando sedimentos para a região do pós praia e estirâncio e por ação conjunta dos ventos e 

das ondas que transporam das ilhas para depositar os sedimentos no estuário e no continente 

em regiões anteriores ao pós praia. 

A principal causa dessa instalabilidade está associadas a associação de ventos e ondas 

nos períodos em que possuem a mesma direção. Pode-se observar nas Figuras 4a e 4b que as 

ondas alternam em direções preferenciais de E e NE, equantos os ventos ora tem preferência 

de SE e em outros peridos alternam entre SE e NE. Associa-se ainda a sazonalidade de 

precipitação que, em períodos chuvosos, contrtibuiriam com sedimentos trazidos pelos rios, 

mas que sofrem influencia das anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) no 

Oceano Pacífico Central causando secas intensas quando há a predominância do El Niño e 

chuvas em períodos de La Niña. 

 

Figura 23 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 

balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 

 
Na ilha do Corta Cachorro (Figura 23), o balanço sedimentar final é de 176.013 m² 

para os 2 anos de monitoramento. O recuo da LC foi exclusiva na faixa de praia e a deposição 

ao longo das reentrâncias da ilha ao longo do estuário e no setor oeste da ilha. O setor leste foi 

o que mais sofreu modificação, isto se deve pela localização do mesmo junto ao canal 

denominado “arrombado” que possui um intenso processo hidrodinâmico ocasionados pelas 

marés de enchente e vazante. A remoção é tão intensa que um trecho do setor leste, próximo 

ao canal, é totalmente erodido. As maiores acresções ocorreram a oeste e provocou o 

crescimento da ilha em 210,00m. 
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Figura 24 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

Na Praia da Soledade (Figura 24), o balanço sedimentar final é de -2.292 m² para os 3 

anos de monitoramento, e  a erosão foi tão intensa na praia exposta no setor oeste (segmento 

DE) que a linha d’água atingiu a estrada de acesso às instalações dos campos petrolíferos na 

qual foram implantadas estruturas de contenção de erosão, construídos para amenizar a ação 

do mar. A remoção é tamanha que chega a dividir em duas partes a área de estudo. Assim a 

remoção ficou concentrado neste setor ao longo de toda a praia exposta e a deposição se deu 

com maior ênfase no canal de maré a oeste e provocou o crescimento da barra arenosa em 

310,00m. 

 
Figura 25 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

Na ilha da Ponta do Tubarão (Figura 25), o balanço sedimentar final é de 73.195m² 

para os 3 anos de monitoramento. Enquanto o recuo com a remoção de sedimentos foi 

observada na região de praias expostas, a deposição de sedimentos localizou-se nos estuários 

e no canal de maré a oeste. A deposição norte/sul se deu pela competência das ondas em 

transpor a ilha barreira, transportando os sedimentos da praia exposta para dentro do estuário, 

fixando o sedimento na região areno/lamosa que permitia a migração. Já o acúmulo de 
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sedimentos a oeste é guiado pela corrente de deriva litorânea que transporta os sedimentos de 

leste para oeste, arrancando os sedimentos da praia exposta a leste e depositando a oeste, 

provocando o crescimento da barra arenosa em 1.347,00m. Apesar do crescimento da ilha 

houve o rompimento da mesma dividindo-a em duas partes, com cerca de 424,00m de largura, 

ocasionado entre o intervalo de monitoramento de agosto a novembro/2012.  

 
Figura 26 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 

 

Na ilha do Fernandez (Figura 26), o balanço sedimentar final é de 26.210 m² para os 3 

anos de monitoramento. A erosão foi intensa na praia exposta e principalmente no segmento 

leste que modificou totalmente a morfologia da ilha neste setor. Houve um recuo médio de 20 

m para a LC. As maiores acresções ocorreram na região do estuário e no canal de maré a oeste 

provocando o crescimento da barra arenosa neste sentido em 763,00m. 

 
Figura 27 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição da praia de Minhoto a partir do fluxograma do 
balanço sedimentar areal para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 

 

Na Praia do Minhoto (Figura 27), o balanço sedimentar final é de -43.463 m² para os 3 

anos de monitoramento. A erosão se concentrou no setor leste e, através da deriva litorânea, 

os sedimentos foram sendo depositados ao longo de toda a praia exposta e, principlamente, no 
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setor oeste, na região denominada de cabeção, o que provocou o crescimento da barra arenosa 

no sentido oeste em 650,00m. 

 
Figura 28 - Redefinição dos ciclos de construção/destruição a partir do fluxograma do balanço sedimentar areal 
para os intervalos de monitoramento trimestrais para os anos de 2010, 2011 e 2012. 
 

Foi observado que cada trecho monitorado possui um ciclo específico que, em vários 

intervalos diferen um do outro. Mas, ao analisar o sistema de praias e ilhas como um todo, 

vemos que para cada intervalo de monitoramento há um padrão que define a predominância 

do conjunto de fatores meteoceanográficos que interferem na morfologia da região. Dessa 

maneira, a partir da análise do balanço sedimentar de cada intervalo de monitoramento foi 

avaliado como é o comportamento de construção e destruição, planimetricamente das praias e 

ilhas barreiras, para redefinição dos ciclos para os 3 anos de monitoramento. A partir desta 

análise percebeu-se que há uma alternância trimestral de construção/destruição e não 

semestral. No entanto, é preciso ainda avaliar qual o comportamento quando se trabalha com 

volumes de erosão e acreção, sendo, portanto, passível de novo estudo para correto 

entendimento deste ciclo. Fica-se então como proposta a ser validada. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Este trabalho monitorou a evolução morfológica em escala intra-anual (sazonal), com 

levantamentos trimestrais, de praias e ilhas barreiras de trecho do litoral setentrional no RN, 

setor de alta sensibilidade ambiental e de intensa dinâmica costeira (erosão/acresção 

sedimentar) que possui atividades industriais, tais como a salineira, a petrolífera, a eólica e a 

de carcinicultura, instaladas em regiões de intermaré. Para isso, foram gerados mapas de LC a 

partir de métodos geodésicos de alta precisão, em épocas correspondentes a ciclos 

construtivos e destrutivos definidos por Santos; Amaro (2011). Os parâmetros avaliados entre 

os levantamentos permitiram analisar as correlações entre as variações medidas nos diversos 

segmentos das LC (praia exposta, estuários e canais de maré) e a atuação dos agentes 

dinâmicos costeiros atuantes (clima, ventos, ondas e correntes) nos intervalos dos 

monitoramentos, bem como avaliar a correpondencia do ciclo. 

Os agentes dinâmicos costeiros tiveram papéis importantes na dinâmica sedimentar 

sazonal da área de estudo nos diversos segmentos de LC. As ondas de mar aberto (vindas de 

NE) tiveram o papel de construção e destruição das praias expostas. A corrente de deriva 

litorânea (sentido oeste) deslocou os sedimentos erodidos da praia exposta (no sentido oeste) e 

os depositou, preferencialmente, nos canais de maré localizados a oeste. As ondas associadas 

aos ventos transportaram sedimentos para o interior dos estuários, que, favorecidos pelo fluxo 

hidrodinâmico de calmaria, foram depositados em suas margens. Na maioria dos trechos, a 

influência hidrodinâmica na LC foi maior do que a eólica na superfície, o que mostrou a 

grande intensidade dos processos costeiros ocorridos nas LC. Ao longo dos intervalos de 

monitoramento foi possível verificar a troca de sedimentos entre as superfícies, de praias e 

ilhas barreiras, e as LC, devido à atuação eólica e da hidrodinâmica no transporte e na 

disponibilização dos sedimentos. 

Ao analisar o ciclo de construção e destruição definido por Santos; Amaro (2011) 

percebe-se que, na verdade, cada trecho monitorado possui um ciclo específico que, em vários 

intervalos, diferem de um local para o outro. Mas, ao analisar o sistema de praias e ilhas como 

um todo, vemos que para cada intervalo de monitoramento há um padrão que define a 

predominância do conjunto de fatores meteoceanográficos que interferem na morfologia da 

região. Dessa maneira foi redefinido o ciclo de destruição/ construção trimestralmente e não 

semestralmente. No entanto, é preciso avaliar um período maior com o monitoramento do 

sistema de praias e ilhas para uma validação deste novo modelo. 
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Os resultados mostram que, ao longo do três anos de monitoramento, os segmentos de 

praia exposta tiveram resultante de recuo da LC enquanto os segmentos de canais de maré e 

estuários tiveram resultante de avanço, nos cinco trechos monitorados. O balanço sedimentar 

areal indicou, inicialmente, uma resultante positiva e nos anos subsequentes, negativa. A 

predominância em recuo da LC nas praias expostas indicou os locais onde houve maior 

concentração de remoção de sedimentos, mas o balanço final foi positivo. No entanto é 

necessáio ainda um estudo de erosão/acreção altimétrica para determinar com precisão a 

atuação dos agentes dinâmicos costeiros na dinâmica e no transporte sedimentar para entender 

e definir como atuam e se, de fato, há um balanço positivo ou negativo. 
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Capítulo 5 

Utilização de laser escaner terrestre 3d – LiDAR 
para monitoramento de mudanças geomorfologicas 
na praia de Soledade em Macau-RN, nordeste do 

Brasil. 
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Este capitulo descreve a aplicação de levantamentos utilizando o Laser Escâner 

Terrestre 3D (LiDAR) para monitorar mudanças geomorfológicas em um setor da praia de 

Soledade. Esta zona costeira possui poços de petróleo instalados ao longo da zona de 

intermaré e é controlada por fatores dinâmicos que modifica a morfologia da praia com 

erosão/acreção generalizada e mudança da linha de costa, constituindo-se uma área de alta 

sensibilidade ambiental.  

A aplicação do LiDAR nesta área se dá por conta da dificuldade de mapeamento da 

praia e das instalações antrópicas pelos métodos convencionais utilizando teodolito, nível, 

estação total ou até mesmo sistemas GNSS , seja pelo custo, tempo e precisão na coleta de 

todas as nuances que compõe a região de interesse de modo rápido, preciso e acurado.  

O Grupo de pesquisa do Laboratório de Geoprocessamento da UFRN (GEOPRO) já 

possui experiência no uso de LiDAR neste tipo de monitoramento, realizando levantamentos 

na praia de Ponta Negra, em Natal-RN e ao longo do Rio Araguari, contribuinte do Rio 

Amazonas, em Macapá-AP, para estudos de dinâmica sedimentar.  

O estudo desta região da praia de Soledade é importante para entendimento da 

dinâmica costeira e pela importância da aplicação de novas tecnologias e metodologias para 

mensurar a dinâmica sedimentar desta área. 
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RESUMO 

 
Este artigo avalia a aplicação de levantamentos com Laser Escâner Terrestre (LiDAR) para monitorar mudanças 
morfológicas em um setor da praia de Soledade, Município de Macau, no litoral setentrional do Rio Grande do 
Norte (RN). Essa zona costeira é controlada por fatores dinâmicos que modificam a morfologia da praia com 
erosão/acreção generalizada e mudanças de curto prazo da linha de costa, constituindo-se uma área de alta 
sensibilidade ambiental face à presença de campos de exploração petrolífera instalados na zona de intermaré. A 
aplicação do LiDAR ocorreu devido às dificuldades de mapeamento da praia e das instalações antrópicas pelos 
métodos convencionais utilizando teodolito, nível, estação total ou até mesmo sistemas GNSS , seja pelo custo, 
tempo e precisão na coleta de todas as nuances que compõe a região de interesse de modo rápido, preciso e 
acurado. Os resultados mostraram que no período de monitoramento (de agosto a novembro de 2012) houve um 
balanço sedimentar volumétrico negativo com -16.718,08 com as zonas de erosão se concentradas próximas as 
instalações antrópicas.  
 
Palavras-chave: Análise Multitemporal, LiDAR, MDE. 
 

ABSTRACT 
 

This paper evaluates an application of surveys using Terrestrial Laser Scanning (TLS), based on Light Detection 
and Ranging (LiDAR), to monitor the morphological changes in a section of Soledade Beach, in Macau, in the 
Northeastern coast of Rio Grande do Norte (RN), in Brazilian Northeast. The mentioned coastal area it is 
controlled by dynamical factors that modify the beach morphology through widespread erosion, accretion and 
short-time coastline changes, generating a high environmental sensitivity area, has oil wells along the intertidal 
zone. LiDAR application in that area has occurred due to the difficulty to map the beach and the anthropic 
occupations through conventional methods using theodolite, level, total station or even GNSS systems, because 
of their cost, time or precision when collecting data of all types in a fast, precise and accurate way. The results 
have displayed that during the monitoring period (august-november 2012) there was a negative volumetric 
sediment balance, with -16,718.08, and the erosion zones are concentrated near the anthropic occupations. 
 
Key-words: Multitemporal Analysis, LiDAR, DEM. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A alta sensibilidade da área de estudo permite grandes variações em pequenas 

variações espaciais, em um trecho de grandes dimensões. Essas características exigem alta 

densidade de pontos topográficos com alta acurácia, levantados em tempo relativamente 

curto, para mensurar as variações morfológicas de curta duração em espaço relativamente 

curto. Assim, uma série de técnicas de levantamentos foram aplicadas e avaliadas na área de 

estudo, desde topografia convencional na definição de perfis de praia, levantamentos de linha 

de costa com processamento de imagens de SR, e geodésica de precisão na delimitação de 

linha de costa e geração de modelos digitais de elevação (CHAVES et al., 2006; SOUTO et 

al., 2006; SANTOS et al., 2012; SANTOS; AMARO, 2013; SANTOS, 2014). 

Mapear a mudança da morfologia em setores de zonas costeiras que possuem 

intervenções antrópicas (muros, muros de arrimo de concreto e matacões) instaladas em 

regiões de intermaré é difícil. Neste sentido, é preciso escolher a tecnologia e o método mais 

adequado para capturar as informações relevantes que possam gerar um Modelo Digital de 

Elevação (MDE) que represente com fidelidade, precisão, acurácia, baixo custo e que possua 

mobilidade para varredura de pontos específicos e pontuais de interesse de monitoramento. 

Recentemente, os sistemas de Laser Scanner Aerotransportados (LSA) têm sido 

usados em aplicações com o interesse na geração de MDE e avaliação das variações 

volumétricas acuradas em praias, dunas e falésias (ADAMS; CHANDLER, 2002; 

WOOLARD; COLBY, 2002; BROWN et al., 2006; YOUNG; ASHFORD, 2006; HAPKE; 

REID 2007; COLLINS; SITAR, 2008; LIM et al., 2010; LEE et al., 2011: MITASOVA et al., 

2009; MITASOVA et al., 2011). Entretanto, os altos custos operacionais desses 

levantamentos aéreos os tornam insustentáveis em curto prazo, sobretudo no monitoramento 

costeiro de setores submetidos a intensas forçantes meteoceanográficas como ondas fortes, a 

migração do sistema de ventos, tempestades e variações sazonais, como aquelas ocorrentes no 

litoral setentrional do Rio Grande do Norte (RN). 

Uma alternativa ao LSA é o Laser Scanner Terrestre (LST), onde, o equipamento é 

montado em um tripé estático, que gera um conjunto de dados tridimensionais (x, y, z), 

baseado em nuvem de pontos, de todas as feições praiais (face de praia, dunas frontais) e das 

instalações antrópicas existentes. Os dados resultantes do sistema terrestre é análogo ao 

adquirido por sistemas aerotransportados tendo como principal diferencial o baixo custo de 

levantamento e a capacidade de mobilidade para varredura de pontos específicos e pontuais de 

interesse sob as condicionantes ambientais mais adequadas. Além disso, a alta densidade da 



CAPÍTULO 5 – Utilização de Laser Escâner Terrestre 3D - LiDAR 

135 
 

 

nuvem de pontos e a precisão do LST é absolutamente apropriado ao mapeamento de 

centenas de metros dos sistemas praiais para a geração de MDE, que podem ser comparados 

temporalmente em curto prazo, de alto interesse ao acompanhamento da evolução das 

geomorfológicas em zonas costeiras e as alterações de curto prazo.  

O uso atual de sistemas LiDAR terrestre para estudos de mudanças geomorfológicas 

expandiu muito e melhorou significativamente o monitoramento de processos morfológicos 

de curto prazo nas zonas costeiras. Muitos estudos têm utilizado LiDAR para estudos de 

deslizamentos de terra e na avaliação de erosão de falésias. Além disso, o sistema também é 

utilizado em uma variedade de aplicações de monitoramento e análise. Há exemplos do uso 

em Vulcões (PESCI, 2007), na agricultura (LUMME et al., 2008), Geologia (JABOYEDOFF 

et al., 2008), Mineralogia (KURZ et al., 2012), Estudos em vegetação (LINGNAU et al., 

2008), mineração (BARCHIK et al., 2007) e estudos de erosão costeira (AMARO et al., 

2013a). Portanto, o uso do LST na aplicação costeira aumenta o leque de aplicações dessa 

tecnologia para a zona de praia sob intervenções antrópicas, onde será possível quantificar, a 

médio prazo, a influência das intervenções antrópica sob a dinâmica costeira da área de 

estudo. 

Assim, o estabelecimento de método para quantificar de modo eficaz os processos de 

erosão e acreção, particularmente na quantificação das variações volumétricas da praia são 

importantes na análise das mudanças temporais de curto prazo no litoral do RN e as 

correlações com as condições meteoceanográficas. As análises de curto prazo da 

movimentação de sedimentos necessitam da aquisição rápida de dados da superfície. O uso de 

tecnologia LiDAR em estudos de monitoramento de curto prazo com detalhes morfológicos 

em escalas centimétrica com a facilidade da aquisição georreferenciada de maneira rápida e 

automatizada. Portanto, no monitoramento de curto prazo, como alternativa ao LSA, o LST é 

alternativa geotecnológica potencial no detalhamento morfológico, com alta frequência 

temporal e baixo custo (PIETRO et al., 2008, HOBBS et al., 2010; LINDENBERGH, 2010). 

Nesse sentido, este trabalho apresenta o monitoramento costeiro de trecho da Praia 

de Soledade, litoral setentrional do RN, nas proximidades do campo de exploração de Macau, 

instalados na zona de estirâncio, pela comparação entre Modelos Digitais de Elevação (MDE) 

gerados com intervalo de três meses (agosto e novembro de 2012) pelo LST no modelamento 

de superfícies da face de praia, pós-praia, antepraia e das instalações antrópicas da indústria 

petrolífera. O objetivo foi avaliar a alteração volumétrica de erosão/acreção pela comparação 

de superfícies geradas empregando operações de análise espacial. 
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2 - ÁREA DE ESTUDO 
Localização 

 

A Praia de Soledade, localizada no Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN), entre os municípios de Macau e Guamaré, está inserida no sistema de ilhas 

barreiras, canais de maré e praias oceânicas (Figura 1). Ao norte do trecho analisado há uma 

proteção natural da intensa ação de processos oceânicos de mar aberto por atuação de ilhas 

barreiras (Ponta do Tubarão e Fernandez). Contudo, os processos costeiros modificam a Linha 

de Costa (LC) por meio do transporte eólico, das correntes de deriva litorânea, ação de ondas 

e marés, promovendo erosão generalizada em diversos setores, com alterações no balanço de 

sedimentos, abertura e fechamento de canais de marés e a formação de novas ilhas barreiras e 

barras arenosas (CHAVES et al., 2006; GRIGIO et al., 2005; NASCIMENTO, 2009; 

SOUTO, 2009; SANTOS; AMARO, 2011; FRANCO et al., 2012). 

 

 
Figura 1 – (a) Localização da Praia de Soledade, Litoral Setentrional do RN e (b) vista geral da área de estudo: 
trecho da praia de Soledade, situada nas imediações da estação petrolífera Macau-A.  

 

B 

A 
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Os fatores naturais intensos da dinâmica costeira, aliados à interferência antrópica 

(tais como a ocupação da zona litorânea pelas indústrias do petróleo, eólica, salineira e 

carcinicultura) promovem mudanças significativas na morfologia costeira de curto prazo e se 

configuram como um potencial problema ambiental (Figura 2). A Figura 2 mostra algumas 

situações geradas pela erosão e instalações antrópicas da área estudada tais com a tubulação 

de conexão poço/refinaria que ora se encontram coberto por sedimentos ora estão expostos; 

marcos de concreto alocados no pós-praia que tombaram pela ação erosiva, com a instalação 

petrolífera ao fundo. 

A Figura 1 mostra uma imagem de satélite da área de estudo, que indica a disposição 

do setor da praia de Soledade quanto às obras de engenharia do campo de exploração: a 

contenção da base dos poços de exploração com muro de arrimo e enrocamento contra a ação 

de ondas e as estradas de acesso. A figura trás indicações da localização onde foi instalado o 

tripé com a base LiDAR e os targets de controle 1 e 2 para o georreferenciamento da nuvem 

de pontos e da cena. 

 
Figura 2 – Área estudada: (a) tubulação de conexão poço/refinaria que ora se encontram coberto por sedimentos 
ora estão expostos (b) marcos de concreto alocados no pós praia que tombaram pela ação erosiva, com a 
instalação petrolífera ao fundo. 
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Características Ambientais 

 

A área de estudo está parcialmente inserida na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão (RDSPT), que é de grande importância ecológica e ambiental 

para o litoral setentrional do RN. A praia possui uma largura média de 50 m circundada 

parcialmente por canais de marés e pelo rio Casqueira. Ao sul da praia, em direção ao 

continente, estão instaladas as atividades petrolífera e salineira. Em toda a extensão da praia 

constata-se ao longo do tempo o aumento da erosão causado, pela intensa ação de processos 

costeiros ocorridos nas instalações das bases de exploração petrolífera próximas à linha de 

costa.  

No litoral setentrional, o regime de ventos apresenta sazonalidade de janeiro de 2010 

a maio de 2012, a velocidade média dos ventos foi de 4,81 ± 2,0 m/s, com direções variando 

entre NE, E e SE (LIMA et al., 2012). Os ventos mais fortes são de NE, os ventos de E são de 

intensidade intermediária, enquanto que os ventos mais fracos são de SE. As maiores médias 

de velocidade dos ventos ocorreram nos meses de agosto a novembro, com picos de 

velocidade em setembro (6,5 ± 2,0 m/s), coincidindo com os meses de menor precipitação 

pluviométrica (0 a 0,4 mm). Entre os meses de agosto a setembro temos a predominância dos 

ventos de SE e entre outubro e novembro em E. O clima da região é semiárido quente, 

correspondente ao Clima Tropical Equatorial (NIMER, 1972) e ao clima muito quente e 

semiárido do tipo SW’h de Köppen (VIANELLO; ALVES, 1991). Esta zona costeira também 

está sob a influência natural das ondas e do regime de mesomarés semidiurnas. A Figura 3 

apresenta os ventos e ondas nos períodos entre Junho/2012 a Novembro/2012, mostrando as 

direções preferenciais e as componentes de maior intensidade para o trimestre, que 

contribuíram para o cenário de erosão/acreção. 

 

Junho a agosto/2012 

  

Setembro a Novembro/2012 
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Figura 3 – Dados trimestrais dos ventos e direção das ondas no período entre Junho/2012 a Novembro/2012, 
mostrando as componentes de maior intensidade e a direção para o trimestre. 
Fonte: INMET  
 

3 – MATERIAL E MÉTODOS 
 

O Laser Scanner Terrestre (LST) é um equipamento topográfico capaz de gerar 

modelos tridimensionais de superfícies de objetos a partir da tecnologia de sensoriamento 

remoto LiDAR (acrônimo de Light Detecting And Ranging), que mede propriedades da luz 

refletida por superfícies localizadas à distância do sensor. O princípio de funcionamento está 

baseado na emissão de um feixe LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiance) emitido na direção da superfície de interesse onde, parte do sinal incidente na 

superfície é refletida na direção do sensor, que então mede o tempo decorrido entre a emissão 

e a recepção do sinal, denominado Time of  Flight (BAUNGARTEN et al., 2004; WUTKE, 

2006). A distância entre sensor e objeto é então calculada a partir do tempo decorrido entre a 

emissão e a recepção do sinal. O LST permite também o registro de parâmetros de intensidade 

da energia refletida e atitude do feixe (azimute e elevação), sendo que, a partir desses dados é 

possível calcular as coordenadas tridimensionais (x, y, z) dos pontos topográficos levantados 

em campo. O LST tem como características marcantes a alta densidade de pontos amostrais 

coletados com alta precisão e em curto intervalo de tempo, formando a chamada nuvem de 

pontos, a partir da qual se pode criar a superfície tridimensional. 

No estudo de caso foram realizados dois levantamentos com o LST: o primeiro em 

14 de agosto de 2012 e o segundo em 21 de Novembro de 2012, ou seja, em intervalo de 

aproximadamente três meses. As épocas das amostragens foram selecionadas 

estrategicamente, pois, o intervalo entre as amostragens correspondeu à épocas de intensa 

erosão nas zonas de praia da área de estudo, comprovadas por levantamentos de dados de 

agentes dinâmicos costeiros tais como ventos, ondas e correntes (NASCIMENTO, 2009; 

SOUTO, 2009) e por análises prévias da dinâmica costeira (SANTOS; AMARO, 2013; 

SANTOS, 2014). Os levantamentos foram realizados em períodos de marés de quadratura 

com uma maré baixa variando de 0,6 a 0,7 metros de altura, respectivamente, agosto e 
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novembro. As zonas de interesse do escaneamento foram correspondentes ao setor emerso da 

praia, desde as estruturas petrolíferas instaladas no pós-praia, passando pela berma, perfil de 

praia emerso e a zona de estirâncio. Essas zonas são dinâmicas e instáveis, estando sujeitas a 

variações no regime dos ventos e da hidrodinâmica. 

No levantamento de campo foi utilizado o LST do modelo ILRIS-3D (Intelligent 

Laser Ranging & Imaging System), da Optech Inc., empregada com o aparelho montado no 

tripé, capaz de obter até 2.000 pontos por segundo em uma distância de até 2.000 metros, 

gerando uma nuvem de pontos com resolução configurável de até 1,0 mm no método estático. 

Os parâmetros básicos do modelo ILRIS-3D são apresentados na Tabela 1. Estas 

características permitem que as feições morfológicas presentes no ambiente sejam modelados 

em detalhe. 

 

Tabela 1 - Parâmetros básicos do modelo ILRIS-3D da Optech Inc. 
 

Alcance 3m-1500m 

Acurácia 
Distância: +/- 7mm 

Ângulo: +/- 170 micro-radiano 

Resolução do Ponto Maior que 26 micro-radiano 

Taxa de amostragem 2000 pontos/s 

Exportação 
Nuvem de pontos XYZ, densidade, imagem digital e 

explicação dos dados. 

Interface de Operação  

Câmera Digital: 4 megapixel  

Visor: 17cm VGA  

Controlador: Palmtop PDA 

Software recomendado Software Polyworks da InnovMetric 

Tamanho 312×312×205 mm 

Temperatura 0 - 40ºC/-20º-50ºC  

Distância segura para os olhos Classe I para classificação do laser: Seguro para os olhos 

 

Para permitir a comparação dos levantamentos na escala espaço-temporal, as nuvens 

de pontos foram georreferenciados e niveladas em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro 

(SGB). Para isso, foi necessária a determinação das coordenadas geodésicas (latitude, 

longitude e altitude geométrica) e a altitude ortométrica de três pontos de controle: a estação 

base (de instalação do LST) e dois alvos posicionados na área de estudo (denominados de 

targets). As coordenadas geodésicas dos pontos de controle foram determinadas pelo 

posicionamento relativo estático rápido pós-processado do GNSS (MONICO, 2008), no qual 

dois receptores coletam dados simultaneamente: um instalado sobre uma estação de 
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referência, de coordenadas conhecidas, e outro nos pontos de interesse (targets). Como 

estação de referência foi utilizada a estação da Rede GNSS do Litoral Setentrional do RN 

(RGLS), implantada na área de estudo para fornecer referencial geodésico unívoco, fixo e 

relativamente estável no tempo (SANTO; AMARO, 2011). Os receptores utilizados foram do 

modelo Trimble R3 que possui precisão horizontal de 10 mm + 1 ppm e vertical de 20 mm + 

1 ppm, operando com taxa de gravação de 1 segundo. Com uso de estação da RGLS foi 

possível utilizar bases curtas aos posicionamentos GNSS, ou seja, a determinação de 

coordenadas geodésicas com alta precisão em curto intervalo de tempo, com uso do programa 

Topcon Tools versão 7.5.1 nos processamentos de dados. As altitudes ortométricas (H) dos 

pontos de controle foram calculadas a partir das geométricas (h), obtidas pelo GNSS, com o 

software desenvolvido em Santos et al. (2013) e com uso do modelo geoidal MAPGEO 2004 

(IBGE, 2012).  

A partir das coordenadas geodésicas e das altitudes ortométricas da base e dos targets 

toda a nuvem de pontos foi georreferenciada. Em campo, o procedimento consistiu no 

imageamento dos alvos e depois a superfície de interesse. O pós-processamento da nuvem de 

pontos foi realizado utilizando o software PolyWorks, tendo como saída de dados um 

conjunto de nuvens dos pontos de reflexão definido pelas coordenadas x, y, z, que pode ser 

usado para construir modelos digitais 3D da superfície digitalizada. Todos os pontos medidos 

foram combinados usando os módulos AMAlign e AMSurvey do software PolyWorks e logo 

em seguida exportados para o ArcGIS onde foram eliminados itens desnecessários, tais como 

carros, edifícios, e postes, conforme apresentado nas partes superiores das Figuras 5a e 5b. As 

curvas de nível foram geradas com equidistância vertical de 0,5 m, compatível com a acurácia 

dos modelos, pelo método da interpolação TIN (Triangulated Irregular Network), com a 

triangulação de Delaunay, que usa o critério da maximização dos ângulos mínimos de cada 

triângulo (MATOS, 2005; ZANARDI, 2006; SANTOS; AMARO, 2011; AMARO et al., 

2013b).  Este método é o mais adequado para a representação deste tipo de superfície arenosa, 

que foi então convertida em arquivo raster para que se realizasse a subtração entre os modelos 

(AMARO et al., 2013b). Para aplicar o método TIN com a triangulação de Delaunay, foi 

utilizado o software ArcGIS, versão 9.3, da ESRI®. 

Utilizando o processo rastermathematics no ARCGIS é possível encontrar o 

Balanço Sedimentar Volumétrico que é resultante da subtração dos MDE obtidos em cada 

levantamento, considerando o volume gerado acima de uma superfície de cota referencial 

(neste caso a cota de referência é -1,00m). Os resultados são apresentados em áreas de acreção 

e erosão sedimentar, de acordo com a intensidade de ocorrência desses processos. 



CAPÍTULO 5 – Utilização de Laser Escâner Terrestre 3D - LiDAR 

142 
 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – Nuvens de pontos geradas 
 

A Tabela 2 contém as coordenadas geodésicas, a altitude elipsoidal e os desvios 

padrões dos pontos de controle utilizados no georreferenciamento das nuvens de pontos (base 

e targets), além da altitude ortométrica calculada com uso do modelo geoidal MAPGEO 2004 

(IBGE, 2012), para os dois levantamentos do estudo de caso. As coordenadas foram 

processadas e apresentadas no sistema de referência WGS84 e na projeção (Zona 24 Sul). A 

Figura 5 ilustra a nuvem de pontos coletada em estado bruto no primeiro ponto de coleta, sob 

duas perspectivas: na Figura 5a, ao sul observa-se o trecho da Praia de Soledade e ao norte 

parte das instalações petrolíferas do Campo Macau-A com muros, postes e casas; e na Figura 

5b observa-se uma pequena berma suave e dois patamares da praia. 

 

Tabela 2 - Coordenadas geodésicas dos pontos da base e targets de controle desvios-padrão e altura ortométrica 
obtidas no levantamento utilizando LiDAR terrestre num setor da praia de Soledade. 

 

Levantamento 
Ponto/ 

Target 
N (m) E (m) h (m) sN (m) sE (m) sh (m) H (m) 

14 de 
Agosto2012 

Point 1 9437072 773389,9 2,11 0,02 0,0105 0,045 8,448 

Taget1 9437077 773368,6 2,226 0,0105 0,0114 0,0515 8,564 

Target 2 9436982 773159,5 3,464 0,023 0,024 0,061 9,802 

21 de 
Novembro2012 

Point 1 9437046 773138,2 -2,278 0,026 0,04 0,08 4,060 

Taget1 9437107 773322,4 -5,966 0,017 0,029 0,052 0,372 

Target 2 9437107 773322,2 -5,835 0,016 0,028 0,055 0,503 

 
N – Coordenada Norte, E – Coordenada Este, h – altura elipsoidal, sN –desvio padrão para 
a Coordenada Norte, sE – desvio padrão para a Coordenada Este, sh – desvio, H – Altura 
Ortométrica 

Como apresentado na Tabela 2 o levantamento foi realizado através de duas cenas, 

com objetivo de eliminar a chamada “zona cega”, ou seja, as áreas onde o LST não consegue 

vizar devido à posição do equipamento. Assim, foram geradas duas cenas complementares 

com a integração das mesmas através dos targets para gerar uma melhor definição do modelo 

(Figura 5). Para realizar a comparação entre os dois modelos um TIN foi criado com o mesmo 

limite de linha de costa e convertido em formato raster para realizar a subtração entre os 

modelos. A área imageada tem aproximadamente 13.500 m², entre 20 e 60 metros de largura e 

500 metros de comprimento. Está compreendida entre a linha de costa atual e o murro de 

arrimo que protege as instalações petrolíferas do impacto das ondas de mar aberto.  
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Figura 4 – Área estudada: (a) Nuvens de pontos de dados coletados pelo primeiro ponto de coleta mostrando a 
praia e a instalação petrolífera Macau-A; (b) o varrimento sob outra perspectiva. Fotos da área de estudo: (c) 
pequena crista de berma na praia e instalação petrolífera ao fundo; (d) muro de contenção dos poços de petróleo 
a oeste e (e) intervenção antrópica na linha de praia para contenção da maré junto aos poços de petróleo. 

 

 

4.2–Modelos digitais de elevação gerados 
 

A Figura 5 apresenta os MDE gerados nas duas épocas dos levantamentos para o 

mesmo setor de praia, que revelou a mudança no perfil altimétrico (14 de agosto: 4,878 m / m 

0,8525; 28 de novembro: 3,084 m / -0,1576 m) e a precisão decimétrica ao longo de todo o 

segmento. A diferença de volume entre os dois levantamentos indica um saldo negativo de 

16.718,08m³ de sedimentos. A comparação entre os MDE revela as áreas que ocorrem erosão 

A 

C D E 

B 
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com maior intensidade indicando que estão situadas, principalmente, nas proximidades das 

intervenções antrópicas de contenção do recuo do mar (base do Talude). Esse é o fator mais 

relevante na proteção da infraestrutura instalada nesse setor da praia contra os efeitos nocivos 

do impacto das ondas e correntes, que também causa déficit de sedimentos em outros setores 

da praia. Após a erosão da zona de praia os sedimentos são transportados pela deriva litorânea 

no sentido oeste, retirando-os deste setor e depositando-os na parte mais a oeste próximo ao 

canal de maré. Também ocorre devido à ação dos ventos alísios, que possuem direções que 

variam de NE a EW nesse período. 

 

 
Figura 5 – (a) Modelo Digital de Elevação para Agosto 2012 e (b) Novembro 2012 gerados pelo levantamento 
com LiDAR para um setor da praia de Soledade. 

 
A Figura 6 contém o histograma das altitudes para os meses de agosto e novembro de 

2012, com frequência das altitudes em intervalos de 0,5 m. A partir do MDE e do histograma 

das altitudes, nota-se que o relevo da área possui trechos com considerável declividade, com 

B 

A 
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altitude mínima de -0,175 m e máxima de 4,928 m, ou seja, diferença de nível máxima de 

4,663 m. Os histogramas mostraram que em agosto a maioria das altitudes se concentrou entre 

1,0 e 2,0m, correspondendo a 60 % das altitudes com estes valores, e no mês de novembro 

constata-se uma melhor distribuição das frequências de altitude ao longo dos intervalos. 

Importante notar que em ambos os meses a maior porcentagem de altitudes elevadas 

ocorreram próximas das intervenções antrópicas dos campos petrolíferos na porção oeste da 

praia de Soledade (Figura 5).  Esta distribuição das altitudes se deve à dinâmica das ondas e 

ventos que carreiam material do pós-praia para o estirâncio, como também pela deriva 

litorânea. 

 
Figura 6 – Altitudes ortométricas na praia de Soledade nos levantamentos com LiDAR em (a) agosto de 2012 e 
(b) novembro de 2012. Unidade: metro. 

 

4.3 – Balanço sedimentar volumétrico 
 

No software ARCGIS foi possível obter o balanço sedimentar volumétrico como 

resultante da subtração dos MDE obtidos nos diferentes levantamentos, considerando o 

volume gerado acima de uma superfície de cota referencial (neste caso a cota de referência é -

1,00m), apresentado como mapa da variação volumétrica (Figura 8). Os resultados são 

apresentados em áreas de acreção e erosão sedimentar, de acordo com a intensidade de 

ocorrência desses processos, sendo adotadas as seguintes convenções: valores negativos 

representam perda altimétrica (erosão) e valores positivos representam ganho altimétrico 

(acreção). Assim, a Figura 7 mostra que, ao longo do período de monitoramento, houve 

acumulo de sedimentos na porção central da praia, principalmente no setor sul promovido 

pelo transporte eólico, como também houve acúmulo na porção oeste ocasionado pela deriva 

litorânea, que carreia os sedimentos de leste para oeste. Mudanças consideráveis na inclinação 

e elevação da praia foram observadas nas partes de topo e do meio da face praial da área 

estudada, submetidos à erosão intensa. Além disso, foi observada erosão intensa ao longo do 

muro de arrimo e nas bases de exploração, infraestrutura construída com intuito de conter as 

forçantes hidrodinâmicas. 
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Figura 7 - Variação volumétrica entre os MDE de Agosto e Novembro/2012. As zonas em vermelho indicam 
erosão e em azul deposição. 

 

A Tabela 3 traz a compilação dos volumes mensurados para o intervalo de 

monitoramento. A diferença de volume entre os dois levantamentos para o conjunto de dados 

deste setor específico da Praia de Soledade indica um balanço sedimentar negativo de 

16.718,08 m³ de erosão volumétrica. Em concordância com as Figuras 6 e Figura 7, o balanço 

volumétrico negativo para esse período é resultado da predominância de intensos ventos de 

NE sobre a atuação de ondas, correntes e marés na LC. Enquanto os ventos transportaram os 

sedimentos do continente para o oceano, promovendo a suavização da topografia, a corrente 

de deriva litorânea os conduziu para as porções mais ocidentais.  

 

Tabela 3 - Volume sedimentar calculado a partir do levantamento LiDAR da praia de Soledade para os meses de 
levantamento: agosto e novembro de 2012. 

 

Mês (Ano 2012) Volume (m3) 

14 de Agosto 41.356,32 

21 de Novembro 24.638,24 

Balanço sedimentar -16.718,08 

 
Esses resultados estão de acordo com os obtidos em Santos (2014), que realizou o 

monitoramento com a utilização de método GNNS na praia de Soledade e destacou o balanço 

sedimentar areal negativo de -25.278 m². Este levantamento foi conduzido no mesmo período 

sazonal do monitoramento com LiDAR, apresentado neste trabalho, sendo bem 

correlacionados ao volume de erosão medidos para este setor. 



CAPÍTULO 5 – Utilização de Laser Escâner Terrestre 3D - LiDAR 

147 
 

 

4 – CONCLUSÃO 
 

Este trabalho apresentou a análise multitemporal aplicada na quantificação das 

diferenças volumétricas indicadoras de erosão/acreção de um trecho da Praia de Soledade a 

partir de MDE obtidos por levantamento com LST de alta precisão. Esta área foi selecionada 

por possuir instalações da indústria petrolífera instaladas em zona de intermaré com poços de 

exploração petrolíferos (petróleo e gás), canos de conexão com os poços, queimadores, e que 

tem buscado a proteção de suas instalações com base em muros de arrimo e enrocamento. Por 

esse motivo são realizadas regularmente medições geodésicas sazonais para entendimento da 

dinâmica de erosão e acreção de sedimentos ao longo das praias do litoral setentrional do RN.  

Os MDE gerados a partir de dados obtidos pelo escaneamento com o LST 

permitiram a determinação de pontos amostrais representativos do relevo com acurácia de 

poucos centímetros em relação aos referenciais planimétricos e altimétricos adotados 

oficialmente pelo Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Para isso utilizou-se, como referência, 

estações geodésicas da Rede GNSS do Litoral Setentrional do RN (RGLS). Os resultados 

mostraram uma erosão de -16.718,08m³ para o período de monitoramento, ocasionado pelo 

conjunto de fatores meteoceanográficos que, para o período estudado, foi característico de 

intervalo destrutivo com ventos fortes de ESE, associados às ondas de NE dominantes e 

correntes de maré de alta intensidade, que propiciaram a alta taxa de remoção de sedimentos 

da praia e pós-praia. A comparação entre os MDE revelaram as áreas que ocorrem erosão com 

maior intensidade, indicando que estão situadas, principalmente, nas proximidades das 

intervenções antrópicas de contenção do avanço do mar (muito próximas ao muro de arrimo). 

Destacou-se a importância do LST na mensuração e análise da dinâmica sedimentar 

costeira. O Cálculo de volume através de MDE é uma importante ferramenta no estudo de 

erosão/acreção de sedimentos em zonas costeiras, pois, através da comparação dos MDE 

georreferenciados obtidos ao longo do tempo é possível, além da identificação e da 

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

volume e da orientação do transporte de sedimentos. Além disso, em relação aos métodos de 

levantamento mais tradicionais anteriormente aplicados na área de estudo, o uso do LST 

permitiu o levantamento de nuances micromorfométricas com grande precisão e acurácia em 

locais com instalações antrópicas, sendo possível a modelagem da praia e da infraestrutura 

antrópica instalada na mesma com fins de analisar a modificação tridimensional e, 

consequentemente, determinar a variação do volume de sedimentos nessas áreas de difícil 

acesso. Por outro lado, a análise precisa do movimento de sedimentos ao longo do ano, na 
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escala de curta duração, necessita de aquisição rápida e precisa. O uso de tecnologia LST, 

nessa aplicação, se mostrou eficiente na medida em que as nuvens de pontos mostraram 

detalhes micromorfológicos, facilidade na aquisição de dados georreferenciados de forma 

precisa, rápida e automatizada para o monitoramento de curto prazo. 

O estudo da praia de Soledade é importante para entendimento da dinâmica costeira e 

pela importância da aplicação de novas tecnologias e metodologias para mensurar a dinâmica 

sedimentar desta área. Assim, o LIDAR se mostrou muito satisfatório nos estudos de 

dinâmica costeira, possibilitando novas medições para acompanhamento deste setor no RN. 
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5.1 CONCLUSÃO GERAL 
 

Esta Tese de Doutorado teve o objetivo geral de monitoramento da morfologia 

costeira em escala trimestral de trechos do Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do 

Norte, área da Bacia Potiguar sob a influência das atividades petrolíferas, utilizando geodésia 

de precisão e laser escâner terrestre 3D (LiDAR). 

 

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

etapas, as quais consistiram nos seguintes objetivos específicos: 1) Validação da metodologia 

de aquisição de dados utilizando geodésia de precisão e estação total para a representação da 

morfologia das praias através de Modelos Digitais de Elevação (MDE); 2) Ampliação da 

infraestrutura geodésica de referência e realização de levantamentos geodésicos da ilha 

barreira de Corta Cachorro e análises multitemporais da linha de costa (LC) e de MDE; 3) 

Monitoramento geodésico sazonal trimestral para o levantamento, processamento, 

representação, integração e análises de Linhas de Costa (LC) de litorais arenosos para análise 

das alterações morfológicas e transporte de sedimentos no sistema de praias e ilhas barreiras; 

4) Utilização do Laser Escâner Terrestre (LiDAR) para avaliação de trecho submetido a 

intensa erosão por meio de MDE de alta precisão e acurácia no modelamento das 

modificações na morfologia costeira e da infraestrutura antrópica.  

Na validação da metodologia (artigo do Capítulo 2) foi realizada a aquisição de dados 

morfológicos para validar o nível de confiabilidade da metodologia geodésica no qual o 

método geodésico foi comparado com o topográfico convencional com estação total, 

considerado como referencial. Na análise qualitativa, foi observado que os dois modelos 

apresentaram sensibilidade suficiente para representar as feições morfológicas praiais 

presentes na área de estudo. Quantitativamente, as discrepâncias das altitudes ortométricas 

obtidas em relação às de referência, em nove pontos de controle externos, tiveram precisão 

decimétrica nos dois modelos, com média de -0,244m para o método topográfico e 0,139m 

para o método geodésico. Os resultados mostraram que a metodologia geodésica pode ser 

utilizada com eficiência na modelagem e representação das feições morfológicas típicas de 

zonas de praia com os benefícios da alta produtividade em relação ao topográfico, o que 

permitiu estudos de dinâmica costeira em escala regional. Com a avaliação o método é 

definitivamente escolhido como o melhor para o levantamento em litorais arenosos e é 

replicado em outras áreas como, por exemplo, a ampliação da rede geodésica na ilha de Corta 

Cachorro que permite abarcar toda a área do litoral Setentrional do RN onde existem praias e 
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ilhas barreiras. 

A ampliação da infraestrutura geodésica (artigo do Capítulo 3) foi realizada para 

permitir os levantamentos geodésicos na ilha barreira de Corta Cachorro com a finalidade de 

realizar análises multitemporais da linha de costa (LC) e de MDE com a avaliação dos 

mesmos em um tempo relativamente curto e com alta precisão. A análise dos resultados 

permitiu identificar as variações das LC em áreas de recuo e deposição, permitindo o 

entendimento sobre a orientação do transporte sedimentar e a análise do balanço sedimentar. 

Os resultados mostram que a ICC teve um balanço planimétrico positivo com 176.013m² de 

acreção, mas o balanço volumétrico foi negativo em -554.367m³ de erosão. Isso implica que, 

apesar do ganho de área a ICC sofre intensa erosão. As características qualitativas e 

quantitativas do relevo da área só foram identificadas por causa da alta precisão dos modelos, 

que está relacionada principalmente à alta precisão da metodologia GNSS adotada e à boa 

quantidade e distribuição espacial dos pontos amostrais levantados em campo. O estudo da 

ICC é relevante para entendimento da dinâmica costeira do sistema de praias e ilhas barreira 

da região e pela importância deste na preservação de estuários e manguezais. As ilhas 

barreiras e esporões arenosos atuam como barreira natural às ações das ondas e correntes de 

deriva sobre as praias continentais abrigadas, canais de marés e manguezais de grande 

importância na manutenção do equilíbrio ecossistêmico, como local favorável ao 

desenvolvimento de fauna e flora, propiciando a atividade pesqueira artesanal. 

No monitoramento geodésico sazonal da área de estudo (artigo do Capítulo 4), foram 

geradas LC com alta precisão posicional a partir de métodos geodésicos de precisão, em 

épocas correspondentes aos períodos construtivos e destrutivos definidos por Santos; Amaro 

(2011) de todo o sistema de praias e ilhas barreiras do litoral Setentrional do RN: ilha de 

Corta Cachorro, praia de Soledade, Ilha da Ponta do Tubarão, Ilha do Fernandez e praia do 

Minhoto. Foram realizados 2 anos de monitoramento: 2011 e 2012 utilizando-se os dados 

levantados por Santos (2011) no ano de 2010, para mostrar os resultados de 3 anos de 

monitoramento com a pretensão de continuidade dos trabalhos. Os resultados mostraram que, 

ao longo do três anos de monitoramento, os segmentos de praia exposta tiveram resultante de 

recuo da LC enquanto os segmentos de canais de maré e estuários tiveram resultante de 

avanço, nos cinco trechos monitorados. Foi ainda redefinido o ciclo de destruição/ construção 

a partir do entendimento da atuação dos agentes meteoceanográficos sobre a LC. 

No levantamento com Laser Escâner Terrestre (artigo do Capítulo 5) esta tecnologia 

foi utilizada para monitorar mudanças geomorfológicas em um setor da praia de Soledade, 

onde ocorre a modificação da morfologia da praia com erosão/acreção em curto prazo face à 
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presença de campos de exploração petrolífera instalados na zona de intermaré. A aplicação do 

LiDAR ocorreu devido às dificuldades de mapeamento da praia e das instalações antrópicas 

pelos métodos convencionais utilizando teodolito, nível, estação total ou até mesmo sistemas 

GNSS, seja pelo custo, tempo e precisão na coleta de todas as nuances que compõe a região 

de interesse de modo rápido, preciso e acurado. Os resultados mostraram que no período de 

monitoramento (de agosto a novembro de 2012) houve um balanço sedimentar volumétrico 

negativo com -16.718,08 com as zonas de erosão se concentradas próximas às instalações 

antrópicas. O estudo da praia de Soledade é importante para entendimento da dinâmica 

costeira e pela importância da aplicação de novas tecnologias e metodologias para mensurar a 

dinâmica sedimentar desta área. Assim, o LIDAR se mostrou muito satisfatório nos estudos 

de dinâmica costeira, possibilitando novas medições para acompanhamento deste setor no 

RN. 

5.2 – RECOMENDAÇÕES 
 

Este trabalho monitorou as variações das linhas de costa e das superfícies de praia da 

área de estudo durante 2 anos em épocas e horários controlados, com precisão adequada para 

as variações detectadas e analisou as variações em conjunto dos dados de 1 ano de 

monitoramento de Santos (2011), para as mesmas praias e ilhas Barreiras (a exceção da ilha 

de Corta Cachorro), com um total de 3 anos, o que permitiu mensurar a variabilidade espacial 

e temporal do transporte, balanço e suprimento sedimentares ao longo do período, 

contribuindo para o melhor entendimento da influência da freqüência e da magnitude dos 

agentes dinâmicos sobre esses processos. A escala de tempo trimestral do monitoramento foi 

essencial, pois, a partir dela foi possível constatar que as atividades antropogênicas como 

petrolíferas e eólicas estavam submetidas à intensa dinâmica costeira, onde os processos 

erosivos e acrecionais modificaram a morfologia da costa em curto intervalo de tempo.  

O Monitoramento mostrou que as praias e ilhas apresentaram-se como sistemas de alta 

instabilidade, dinâmicas e sensíveis, sofrendo mudanças significativas na LC e na 

geomorfologia, além das trocas de sedimentos com regiões adjacentes. 

Os resultados apresentados mostraram que as linhas de costa no primeiro ano de 

levantamento (maio/2010 a maio/2011) apresentaram um balanço construtivo e os demais 

períodos (maio/2011 a maio/2012 e maio/2012 a novembro/2012) apresentou um balanço 

negativo. A resultante dos três foi construtivo. Associando os fenômenos de TSM e a 

precipitação anual de 2010, 2011 e 2012, vemos que 2010 foi um ano de El Niño com pouca 

chuva e balanço positivo, 2011 foi um ano de La Nina com um período de chuvas normal 
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resultou um balanço negativo e 2012 com um El Niño intenso praticamente nenhuma chuva 

durante o ano obteve um balanço negativo 4 vezes maio que o ano anterior. 

Diante dos resultados obtidos nas análises deste trabalho recomenda-se, para o maior 

conhecimento da dinâmica sedimentar da área de estudo, a amplitude temporal dos 

levantamentos com o objetivo de acompanhar, ao longo dos sucessivos ciclos anuais, se a 

influência das condições climáticas globais, como os efeitos do excesso ou escassez de chuvas 

provocadas pelos fenômenos climáticos El Niño e La Niña, contribuem para a modificação 

dos cenários de remoção e deposição de sedimentos. Importante ainda a correlação da 

elevação do nível médio dos mares para uma maximização deste cenário e verificar se é 

possível a recuperação das praias e ilhas quando submetidas à intensa erosão costeira. 

Assim, recomenda-se a continuidade dos trabalhos de levantamentos acompanhadas 

dos levantamentos in loco das condicionantes oceanográficas e associadas aos dados 

metereológicos e que se mantenha a compartimentação das praias e ilhas da área de estudo em 

setores em função dos diversos graus de exposição das linhas de costa às ondas de mar aberto, 

tais como praia exposta, canais de maré e estuários, com o objetivo de verificar a importância 

de cada tipo de ambiente no processo de dinâmica sedimentar.  

Recomenda-se a continuidade dos levantamentos com uso do Laser Scanner Terrestre 

na praia de Soledade e em outros setores como, por exemplo, a praia de Minhoto junto às 

instalações das torres eólicas implantadas no pós-praia.  

Por conta dos levantamentos geodésicos e de laser escâner só atuarem na região do 

pós-praia e do estirâncio, quando em maré de sizígia, e, sabendo-se que os sedimentos são 

carreados pelo vento e ondas para regiões do estuário e do ante-praia formando banco 

arenosos submersos que contribuem sazonalmente para a deposição nas praias e ilhas 

barreiras, recomenda-se que os levantamentos geodésicos sazonais poderiam ser 

acompanhados de levantamentos batimétricos. Os levantamentos batimétricos seriam 

utilizados no monitoramento da migração sazonal dos bancos sedimentares submersos, 

importante para o conhecimento da influencia das variações das linhas de costa em função da 

interação do fluxo incidente (ondas na praia exposta e correntes nos estuários) com a 

morfologia de fundo gerando um amplo Modelo Digital de Elevação integrado.  
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