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RESUMO – No litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, está localizado a 

Lagoa Guaraíras. Esta lagoa mostrou mudanças significativas em seu comportamento 

morfodinâmico e hidrodinâmico nas últimas décadas. Nesse contexto, o presente estudo tem como 

finalidade analisar o comportamento morfodinâmico da embocadura da Laguna de Guaraíras, a 

partir da aplicação de técnicas de geoprocessamento para quantificar a taxa de erosão e deposição 

da área de estudo. Para os procedimentos metodológicos o trabalho contou com a análise 

multitemporal das variações da linha de praia, com uso de imagens de satélite da série Landsat, 

entre os anos de 1984 e 2018, e aplicação de análises geoestatísticas (End Point Rate - EPR, Linear 

Regression Rate - LRR e Net Shoreline Movement - NSM) para quantificação da taxa de 

erosão/deposição das alterações que ocorreram neste período de análise (1984 - 2018). 

Considerando os resultados obtidos verificou-se uma forte tendência erosiva na embocadura da 

lagoa de Guaraíras, totalizando um recuo na margem esquerda de -217,94 m em relação a 53,38 m 

de deposição. Na margem direita a tendência foi levemente deposicional, significando 45,6 m de 

acreção em relação a -31 m de erosão. 

 
ABSTRACT – In the south coast of state of Rio Grande do Norte, northeast of Brazil, is situated 

the Guaraíras Lagoon. This lagoon has shown significant changes in its morphodynamic and 

hydrodynamic behavior in the last decades. In this context, the present study aims to analyze the 

morphodynamic behavior of the mouth of the Guaraíras Lagoon, based on the application of 

geoprocessing techniques to quantify the rate of erosion and deposition of the study area. For the 

methodological procedures the work counted on the multitemporal analysis of variations of beach 

line, using satellite images of the Landsat series, between 1984 and 2018, and the application of 
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geostatistical analyzes (End Point Rate - EPR, Linear Regression Rate - LRR e Net Shoreline 

Movement - NSM) for quantification of the erosion/deposition rate of the changes that occurred 

during this period of analysis (1984 - 2018). Considering the results obtained, there was a 

morphological instability at the mouth of the Guaraíras Lagoon, with a strong erosive tendency in 

the left margin, resulting a decrease of -217.82 m in relation to 11.67 m of deposition; and on the 

right bank the trend was depositional, corresponding to 45.6 m increase in relation to -31 m of 

erosion. 

 
Palavras-Chave: Lagoa de Guaraíras, Erosão Costeira, RN. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

No litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, está localizada a Laguna 

de Guaraíras. A constante interação dos processos naturais e antrópicos vêm causando riscos à 

integridade do ecossistema. Esta Laguna mostrou mudanças significativas em seu comportamento 

morfodinâmico e hidrodinâmico nas últimas décadas. Isso determinou uma crescente atenção ao 

estudo referente às mudanças, principalmente, ocorridas na embocadura da laguna. Fatores como 

alterações no escoamento superficial, assoreamento e erosão das margens da embocadura, já são 

evidentes e compromete o funcionamento de todo o sistema. 

Num contexto em que a erosão da praia é considerada inevitável, a compreensão do 

comportamento da costa e elementos contribuintes para a erosão costeira são de grande importância 

para cientistas, engenheiros e gestores costeiros (Douglas e Crowell, 2000). Com isso, obter 

conhecimento sobre os fatores que estimulam as mudanças no litoral auxiliam a capacidade de lidar 

com os impactos gerados. A análise da mudança de linha de costa é um campo bem desenvolvido 

que evoluiu com rigoroso processamento de dados e protocolos analíticos (Thieler et al., 2009). 

No entanto, a quantificação de tendências no comportamento do sistema costeiro é apenas 

uma parte do problema. É essencial realizar uma análise dos dados históricos disponíveis para 

melhor compreensão da problemática. Nesse contexto, o presente estudo tem como finalidade 

analisar o comportamento morfodinâmico da embocadura da Laguna de Guaraíras, a partir da 

aplicação de técnicas de geoprocessamento para quantificar a taxa de erosão e deposição da área de 

estudo. O conhecimento das taxas de erosão e deposição irá fornecer importantes informações sobre 

a largura efetiva e o grau de perda da embocadura da laguna. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS E MORFOLÓGICOS DA REGIÃO 

 
 

A Laguna de Guaraíras (Figura 1) se conecta ao mar no litoral oriental do estado do Rio 

Grande do Norte, a cerca de 42km ao sul de Natal entre os municípios de Tibau do Sul (no limite 

Sul) e Georgino Avelino (no limite Norte). Sua embocadura se situa nas coordenadas 6°10’48”Sul e 

35°5’32”Oeste e corresponde a um trecho da Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso, segundo 

o plano estadual de recursos hídricos da SERHID/RN de 1998. 

Figura 1 - Mapa de Localização da Laguna de Guaraíras, área de estudo. 

 

 

A Laguna de Guaraíras faz parte de um complexo que envolve parcialmente outros três 

munícipios: Nísia Floresta, Arês e Goianinha, e que compreende outras duas lagunas, a de Nísia 

Floresta e Papeba, que são conectadas por dois canais artificiais, Boqueirão e Surubajá, embora ela 

seja a mais expressiva das três e corresponda à zona de estuário de dois importantes rios do litoral 

oriental do estado: Jacu e Trairi, formando uma vasta planície aluvionar e propiciando a formação 

de extensos manguezais. Apresenta fisiografia em formato de Y, com extensões de 

aproximadamente 7,0 km na direção do seu eixo principal, NE-SO, e 4,0 km na direção NO-SE. 

Tais direções estão relacionadas com o padrão regional de drenagens, encaixadas em uma depressão 

esculpida nos sedimentos da Formação Barreiras (Melo, 2000). 

Na margem sul existe falésias de até 7,0 m de altura, com evidentes traços de erosão em sua 

base devido à ação das correntes, das ondas e da oscilação da maré, acarretando o solapamento
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da base do talude. Concomitantemente à ação hidrodinâmica na base, as chuvas geram infiltração e 

escoamento superficial no topo das falésias, acelerando mais ainda o processo erosivo e o recuo da 

encosta (Amaral et al., 2003); (Scudelari et al., 2001). 

Bentes (2006) estudou os sedimentos de fundo do Sistema Lagunar de Guaraíras, e constatou 

diferentes padrões deposicionais em cada momento analisado, indicando que o sistema vem 

sofrendo alterações na sua hidrodinâmica (Roversi, 2018), afetando diretamente a competência de 

transporte de sedimentos ao longo do tempo, evidenciada pelo aumento de frações de sedimentos 

finos Melo (2000). A ocupação ao entorno do sistema lagunar pela carcinicultura é outro fator que 

tem contribuído para a redução e oferta de sedimentos (Roversi, 2018). 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

Pré-Processamento Digital de Imagens 

A partir da análise espaço-temporal de imagens multiespectrais de satélite foram 

selecionadas 8 cenas entre as datas de 1984 e 2018 totalizando um período de estudo de 34 anos. 

Das imagens adquiridas, 6 foram do sensor Thematic Mapper (TM) Landsat-5 e 2 imagens do 

sensor Operational Land Imager (OLI) Landsat-8 (Tabela 1). Imagens que possuem 30 m de 

resolução, obtidas na órbita/ponto 214/64 na zona 25 Sul com Datum WGS-1984 e projeção 

Universal Transversa de Mercator (UTM). Foram consideradas imagens com menor influência de 

nuvens para melhor visualização da área de estudo. Seguindo esse critério e na disponibilidade de 

imagens, foram selecionados sete períodos de tempo de 4 a 6 anos (1984-1988, 1988-1994, 1994-

2000, 2000- 

2004, 2004-2008, 2008-2014, 2014-2018). Estas imagens foram selecinadas e obtidas a partir dos 

bancos de dados dos repositórios do: United States Geological Survey - USGS, e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. 

 
Tabela 1 – Características dos sensores 

 

Satélite Sensor Repositório Data de Imageamento Horário (Brasília) 

Landsat 5 TM INPE 17/11/1984 11h58min 

Landsat 5 TM INPE 11/10/1988 11h59min 

Landsat 5 TM INPE 05/05/1994 11h48min 

Landsat 5 TM INPE 26/09/2000 12h07min 

Landsat 5 TM USGS 13/03/2004 12h07min 

Landsat 5 TM USGS 05/02/2008 12h19min 

Landsat 8 OLI USGS 25/03/2014 12h28min 

Landsat 8 OLI USGS 24/06/2018 12h27min 
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As técnicas de pré-processamento digital contaram com as correções: radiométrica, que 

consiste em detectar em cada banda envolvida as regiões mais claras, com alta intensidade e baixa 

saturação, e as mais escuras, com baixa intensidade e alta saturação (Polidorio et al., 2005); 

correção dos efeitos atmosféricos, que consiste em obter o máximo de informações hiperespectrais 

dos sensores (Agrawal e Sarup, 2011) e, na correção geométrica, devido a origem das imagens. As 

imagens do repositório da USGS, possui o georreferenciamento com precisão superior a 0,4 pixels, 

valor considerado aceitável para precisão espacial das imagens da série LANDSAT de resolução 

espacial moderada (Acharya et al., 2016), estas serviram para georreferenciar as imagens obtidas 

pelo banco de dados do repositório do INPE. 

 
Processamento Digital de Imagens 

Após etapa de pré-processamento, as imagens foram submetidas às técnicas de realce com 

composições coloridas entre as bandas espectrais no sistema de cores Red-Green-Blue (RGB). 

Neste trabalho, para auxiliar na extração da linha de praia foi empregado o método de Normalized 

Difference Water Index (NDWI) (McFeeters, 1996). O NDWI tem como objetivo delinear 

ambientes de águas abertas, automatizando a determinação do limiar entre a água e a terra, o que 

permite maximizar a reflectância típica da água usando o comprimento de onda da luz verde (G de 

Green), minimizar a baixa reflectância dos corpos d´água no infravermelho-próximo (NIR de Near 

Infrared) e realçar o contraste entre a água e a superfície terrestre. 

 
Extração das Linhas de Praia 

A extração das linhas de praia foi realizada em ambiente de Sistema de Informações 

Geográficas - SIG por meio da vetorização das imagens, posteriormente foram compiladas como 

shapefiles e depois importadas para um geodatabase do SIG. 

 
Cálculo Geoestatístico das Linhas de Praia 

As linhas de praia extraídas foram submetidas ao Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 

para os cálculos da sua evolução e que estende as funcionalidades em ambiente de SIG. O DSAS 

utiliza-se principalmente de 3 elementos: as linhas de costa, as linhas de base e os transectos 

(Thieler et al., 2009). Os transectos são gerados em um intervalo de 50 m para as seções de 

embocadura e 80 m para as faixas de praia. Foram usados os métodos: Net Shoreline Movement 

(NSM), Shoreline Change Envelope (SCE) e End Point Rate (EPR) para analisar as mudanças na 

linha de praia e embocadura dos últimos 34 anos. 

 
Agrupamento e classificação dos dados 
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Para melhor interpretação e discussão dos dados utilizados para caracterização da área de 

estudo, foram agrupados os dados em 2 tipos de classificação. A primeira classificação teve como 

objetivo retratar a evolução da linha de praia em termos de amplitude e mobilidade, nessa categoria 

foram utilizados o SCE e NSM. A segunda classificação foi realizada para os dados que mostram a 

evolução da linha de praia em termos de taxas anuais, no caso, diagnóstico (EPR) e prognóstico 

(LRR) (Figura 2 e Figura 3). 

Os resultados foram codificados por cores, sendo as cores verdes indicando acreção, a cor 

amarela para estabilidade e as cores vermelha e laranja para erosão. Devido ao comprimento das 

linhas de praia, optou-se por subdividir a área de estudo em dois setores para que pudesse ser 

melhor analisado espacialmente. Sendo o Setor 1 a porção Norte e o Setor 2 a porção Sul. 

Figura 2 - Mapa da Erosão Costeira na região frontal à embocadura da Laguna de Guaraíras para o período de 1984 a 

2018 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Análise Evolutiva e Taxa de Variação da Linha de Praia entre os Anos de 1984 a 2018 

Mudanças no litoral foram medidas nos 250 transectos distribuídos no Setor 1 e nos 234 

transectos distribuídos no Setor 2. Analisando o período que compreendeu toda a extensão temporal 

(34 anos), notou-se que mais de 70% dos transectos gerados para o Setor 1 revelou uma tendência
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erosiva totalizando 4,14km de extensão da área e uma predominância de acreção relativamente baixa, 

com apenas 10% de sua extensão. 

Para o Setor 2, foi identificada uma menor tendência erosiva com valor de LRR variando 

entre -1,51 m/ano e 1,34 m/ano, havendo uma dinâmica relativamente estável, com a área que sofre 

o processo erosivo sobrepondo em 12,30% a área estável e com deposicão de sedimentos. 

A partir da análise das variáveis geoestatísticas geradas pelo DSAS, foi identificada uma 

intensa variação da margem esquerda da embocadura da Laguna de Guaraíras. A taxa EPR 

apresentou uma taxa de recessão de -6,41 m/ano, totalizando -217,94 m ao longo do período de 

estudo em relação a deposição de 1,57 m/ano (Tabela 4), totalizando 53,38 m, o que resulta num 

significativo recuo da margem com um balanço geral negativo de 164,56 m. 

A margem à direita da embocadura mostrou uma tendência levemente deposicional com 

uma acreção de 1,34 m/ano, total de 45,56 m em relação a erosão de -1,00 m/ano, total de -34 m, 

resultando num balanço positivo total de 0,34 m/ano e de 11,56 m no total de 34 anos (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Análise da embocadura a partir da taxa EPR 

Setores Acreção (m/ano) Erosão (m/ano) Balanço (m/ano) 

Setor 1 1.57 -6.41 -4.84 

Setor 2 1,34 -1,00 0,34 

 

 
Análise Evolutiva e Mobilidade da Linha de Praia no período Interdecadal. 

No estudo interdecadal a área apresentou dois períodos (2000-2004 e 2008-2014) bem 

marcados por um alto processo erosivo para os dois setores (Figura 3). Para a margem à esquerda da 

embocadura foi notório o seu contínuo recuo ao longo dos anos, ficando evidente o seu constante 

desgaste, enquanto que para a margem à direita da embocadura apresentou uma maior dinâmica com 

períodos erosivos, deposicionais e um pouco de estabilidade comparado a outra margem. 

Para o Setor 1, a linha de praia respondeu com processos intercalados entre os períodos, 

porém com o balanço da porcentagem de erosão sempre superior aos de deposição (Tabela 3), 

havendo um saldo negativo na maior parte de seu comprimento no final do período (1984-2018). 

Deve-se destacar os períodos entre 2000-2004 e 2008-2014 em que atingiram, respectivamente, 

97,1% e 85,5% de processo erosivo em sua extensão, totalizando uma faixa de 5,0km e 4,19km de 

erosão nesses intervalos. 
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Figura 3 - Análise qualitativa da área a partir da taxa EPR nos períodos interdecadais. 

 

 
Tabela 3 – Análise interdecadal da área de estudo a partir da taxa EPR para o Setor 1. 

 
Setor 1 

Erosão Alta Erosão Estabilidade Acreção Acreção Alta 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

1984- 
1988 

0,59 21.92 0,13 2.74 0,13 2.74 0,31 8.22 2.96 64.38 

1988- 
1994 

4,38 87.32 -- -- 0,18 1.41 0,18 1.41 0,31 9.86 

1994- 
2000 

0,80 20.00 0,14 2.86 -- -- 0,23 4.29 3,83 72.86 

2000- 
2004 

4,99 97.10 0,10 1.45 -- -- 0,09 1.45 -- -- 

2004- 
2008 

0,56 17.14 0,28 11.43 0,19 1.43 0,35 4.29 2,96 65.71 

2008- 

2014 
3,83 78.26 0,36 11.59 0,22 5.80 0,14 4.35 -- -- 

2014- 
2018 

0,46 15.71 0,13 5.71 0,27 7.14 0,83 24.29 2,17 47.14 

 
Para o Setor 2, a faixa de praia apresentou três períodos consecutivos de predominância 

erosiva (1988-1994, 1994-2000, 2000-2004), possuindo um balanço de transectos negativo entre 

42,42% e 57,14% porém, em seguida, teve um significativo processo deposicional de 90,48% de
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toda sua extensão com apenas 7,94% de erosão, ocorrendo dessa forma um relativo equilibro da linha 

de praia (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Análise interdecadal da área de estudo a partir da taxa EPR para o Setor 2. 

 
Setor 2 

Erosão Alta Erosão Estabilidade Acreção Acreção Alta 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

Ext. 

(km) 

Transectos 

(%) 

1984- 
1988 

0,35 16.42 0,22 5.97 1,1 26.87 0,1 2.99 2,13 47.76 

1988- 
1994 

3,17 62.12 0,39 7.58 0,16 3.03 0,23 4.55 0,6 22.73 

1994- 
2000 

2,20 55.38 0,70 16.92 0,18 3.08 0,47 10.77 0,61 13.85 

2000- 
2004 

2,58 61.90 0,26 12.70 0,11 7.94 0,19 9.52 0,11 7.94 

2004- 
2008 

-- -- 0,40 7.94 0,22 1.59 0,48 11.11 3,14 79.37 

2008- 

2014 
1,73 46.88 0,46 21.88 0,18 6.25 0,54 12.50 0,54 12.50 

2014- 
2018 

0,24 6.15 0,72 24.62 0,10 4.62 0,69 18.46 2,04 46.15 

 
Considerações Finais 

 
 

Os resultados obtidos através de técnicas de sensoriamento remoto e SIG permitiram a 

identificação dos principais trechos de recuo da área de estudo indicando um cenário geral de 

erosão, com destaque para a embocadura da Laguna de Guaraíras. 

Na margem ao norte da foz, apresentou um expressivo processo de recuo principalmente 

pela sua composição de sedimentos dunares, fazendo com que esse trecho seja mais vulnerável ao 

processo erosivo pela ação dos ventos e correntes de vazante que utilizam estoques sedimentares 

das zonas de berma. Para a margem ao sul da foz, apresentou maior dinâmica de erosão/deposição, 

com um saldo levemente deposicional, isso devido a sua composição morfológica de falésia possuir 

uma maior resistência mecânica ao processo erosivo, porém em sua base há traços da ação das 

correntes, das ondas e da oscilação da maré, acarretando o solapamento do talude. 

Para as faixas de praia tanto na porção norte quanto na porçao sul, apresentaram um cenário 

de movimentos intercalados e de modelamento do litoral caracterizado pela dinâmica costeira. Estes 

processos juntos mantêm um equilíbrio entre a adição e a remoção de areia, resultando numa linha 

de praia aparentemente estável, mas que, na realidade, há uma permuta constante do material 

arenoso. 
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Dessa forma, detectar os trechos com maior vulnerabilidade e entender os processos 

envolvidos é primordial para garantir a estabilidade do ambiente costeiro, assim como a utilização 

de Geotecnologias auxiliam no monitoramento e planejamento ambiental. 
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