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RESUMO 

As praias arenosas são predominantes no litoral leste do Rio Grande do Norte, 
especialmente as praias situadas entre a capital Natal e o município de Canguaretama a sul. 
Estas praias estão cada vez mais ameaçadas pela erosão e continuam sendo relativamente 
pouco compreendidas em todos os seus atributos. Este litoral é marcado por uma 
diversidade de unidades geológicas-geomorfológicas (falésias, praias arenosas, campos de 
dunas, lagoas costeiras, estuários, recifes, etc.) entalhadas nos sedimentos da Formação 
Barreiras e por arenitos de praia que suportam construções recifais organógenas (algas 
calcárias, corais, etc.), protegidos pelos pequenos aportes sedimentares terrígenos 
(Willwock, et al., 2005). Compondo este litoral leste, os campos de dunas e falésias, são 
duas feições morfológicas típicas, onde a maioria dos campos de dunas assumem extensas 
proporções em termos de comprimento, largura e altura. As falésias que ocorrem neste 
litoral constituem cortes abruptos de sedimentos areno argilosos da Formação Barreiras 
(Silva et al., 2003). Além destes aspectos marcantes, este litoral vem passando por intensa 
transformação e modificação de sua paisagem natural, devido ao acelerado processo de 
ocupação da zona de praia, especialmente voltadas para o turismo de veranistas e 
construção de grandes resorts, fato que tem provocado à intensificação dos processos de 
erosão das praias, com pronunciado recuo da linha de costa e consequentemente a 
destruição de estruturas residenciais devido à ação das marés. Este trabalho tem como 
objetivo o monitoramento multitemporal da linha de costa (desde a década de 1984 a 2014) 
no trecho do litoral do leste do Rio Grande do Norte entre as cidades de Natal e 
Canguaretama por meio de sistemas imageadores multisensores de média resolução 
permitindo a identificação de áreas de erosão e acreção com base no posicionamento da 
linha de costa. O estudo permitiu diagnosticar que durante os últimos 30 anos, a zona 
costeira estudada apresentou ciclos destrutivos nas décadas analisadas, e na resultante 
entre 1984 a 2014 a análise da variação da linha de costa, perda de área de  –1.880.493,01 
m2, de um total de erosão de 2.127.861,42 m2 e acreção 247.368,41 m2. 

 

Palavras-Chave: Variação da linha de costa, praias arenosas, processos erosivos e 
deposicionais, Litoral do RN. 

Tema 3: Água, território e adaptação à variabilidade climática. 

  



1. INTRODUÇÃO 

A linha de costa é um elemento geomorfológico que apresenta alta dinâmica espacial 

decorrente de respostas a processos costeiros de diferentes magnitudes e frequências 

(Mazzer e Dillemburg., 2009). Suas mudanças de posição são de natureza complexa, 

envolvendo diversos processos interligados, por exemplo, à elevação do nível médio relativo 

do mar (em curto e longo prazo), balanço sedimentar, movimentos tectônicos, sobretudo das 

ações antrópicas (Camfield e Morang, 1996). 

Em praias arenosas, a linha de costa vem sendo utilizada pelo homem para diversos fins, 

destacando principalmente aqueles de natureza recreacional e turística. A crescente 

demanda por tais usos nos estados e municípios litorâneos nas últimas décadas, têm levado 

muitas vezes a um desenvolvimento sem planejamento, desconsiderando a natureza móvel 

e dinâmica da linha de costa, causando assim impactos irreversíveis. 

Os impactos da erosão nas zonas costeiras, especialmente as praias arenosas ao redor do 

mundo podem ser considerados sob as várias perspectivas: ambientais, econômicas e 

socioculturais, positivos ou negativos, diretos ou indiretos, imediatos ou cumulativos, de 

curta ou longa duração (Amaro et al., 2013). A ampliação dos processos erosivos, na 

maioria dos casos ao redor do mundo, e que vem se repetindo no litoral do Rio Grande do 

Norte, estão relacionados às ocupações da orla por construções de natureza fixas e rígidas, 

realizadas sem a apropriada compreensão dos processos costeiros atuantes na 

morfodinâmica praial local, o que representa um agravamento socioambiental, uma vez que 

tais infraestruturas impedem o retorno/avanço livres da linha de praia (Busman et al., 2013; 

Amaro et al., 2013). Além do mais, acarreta também na destruição da própria infraestrutura 

costeira podendo por em risco à segurança da população frequentadora do ambiente praial. 

Portanto, a erosão é agente de graves problemas em zona costeira resultando em riscos 

para a infraestrutura costeira e na redução da capacidade das praias na oferta pelo serviço 

recreacional (Bird, 1985; Lizárraga-Arciniega et al., 2001). 

Assim, este trabalho tem como objetivo o monitoramento multitemporal da linha de costa 

(desde a década de 1984 a 2014) do litoral do leste do Rio Grande do Norte entre as 

cidades de Natal e Tibau do Sul (Figura 1) por meio de sistemas imageadores multisensores 

de média resolução, para a identificação de áreas de erosão e acreção com base no 

posicionamento da linha de costa. 

O monitoramento sistemático da linha de costa e o acompanhamento de suas mudanças 

representam ferramentas para a geração de informações de grande valor para o 

planejamento e gerenciamento costeiro, pois oferecem subsídios para a determinação de 

faixas de recuos da zona litorânea, permitem a cálculos de áreas de risco de erosão costeira 

e contribuem também com informações para a implantação de obras de intervenção direta 

na linha de costa (Anders e Byrnes, 1991; Crowel et al., 1991). O comportamento da linha 

de costa em escalas temporais distintas pode contribuir com subsídios relevantes para o 

planejamento da ocupação da orla em horizontes temporais superiores a 20 anos (Mazzer et 

al., 2009). 

De acordo com Souto (2009); Amaro et al. (2012) é possível mensurar, em detalhe, 

quantitativamente e qualitativa, diversas formas progradacionais e retrogradacionais, a partir 

do uso do sensoriamento remoto e suas técnicas multisensores, possibilitando o 

conhecimento preciso do posicionamento da linha de costa e identificação das feições 

geomorfológica, expondo informações ligadas a intensidade, abrangência e história 

evolutiva dos fenômenos costeiros. 



O litoral leste do Rio Grande do Norte, sobretudo a porção sul, entre a capital Natal e Tibau 

do Sul, tem demonstrado um aumento significativo de ocupações muito próximas a linha de 

praia, proporcionado por um geológico-geomorfológico de grandes paisagens e praias 

planas e estreitas (Figura 2), são alguns atributos do revelo que vem atraindo cada vez mais 

a especulação imobiliária por exemplo, e trechos da erosão já são evidentes, embora a 

origem principalmente seja atribuída ao reduzido aporte fluvial de sedimentos, decorrentes 

das pequenas dimensões das bacias fluviais regionais, e a perda de sedimentos para o 

continente, com a formação dos campos dunares (Dominguez e Bittencourt, 1996), no 

entanto, as ações de origem antrópica vem influenciando a reconfiguração destas 

paisagens, onde o tabuleiro costeiro da Formação Barreiras chega até o mar, com presença 

de falésias ativas, extensos campos de dunas. 

Os trabalhos desse trecho do litoral, tem reportado sobretudo, a erosão das falésias 

presentes, na identificação e compreensão dos mecanismos dos processos erosivos, 

contribuindo assim, para elucidar os aspectos do comportamento praial em eventos de 

maior energia e troca de sedimentos neste litoral.  

 

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 

 



 

Figura 2. Feições geológicas-geomorfológicas típicas do litoral leste do Rio Grande do Norte. 

 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para quantificar a variação da linha de costa, foi feito com base nas 

delimitações das posições históricas da linha costeira, de dados de imagens de satélites 

incorporadas às avaliações e estimativa das taxas de erosão, com o uso de imagens 

multitemporais de diferentes sensores orbitais e aéreos: LANDSAT 5-TM (1984 e 1994), 

LANDSAT 7-ETM+ (2004) e LANDSAT 8-OLI (2014) para estabelecer o quadro atual da 

linha de costa e o cálculo de área (m² e km²) de erosão e acreção a fim de detectar as 

variações de amplitudes planimétricas da faixa de praia e caracterizar as áreas mais 

susceptíveis aos processos erosivos e deposicionais. Conforme as tabelas abaixo (Quadro 1 

e 2) mostra-se os procedimentos e tratamentos realizados nas imagens adquiridas para este 

trabalho. 

Quadro 1. Modelos matemáticos de transformação polinomial e erros envolvidos no 

georreferenciamento das imagens de resolução média. 

Sensor Data da Imagem Correção Geométrica RMS 
LANDSAT 5 – TM 14/11/1984 Polinomial Quadrático (2014) 0,910 

LANDSAT 5 – TM 07/02/1994 Polinomial Quadrático (2014) 0,982 

LANDSAT 7 – ETM 21/09/2004 Polinomial Quadrático (2014) 0,894 

LANDSAT 8 – OLI 25/03/2014 Ortorretificada 0,423 

 

Quadro 2. Processamento digitais aplicado nas imagens de satélites para destacar e realçar a linha 
de praia. 

Sensor Data da Imagem Correção Geométrica 
LANDSAT 5 – TM 14/11/1984 Composição colorida R7G4B1 – realce 

LANDSAT 5 – TM 07/02/1994 Composição colorida R7G4B-I-NDWI2/4 

LANDSAT 7 – ETM 21/09/2004 Composição colorida R7G4B-I-NDWI2/4 

LANDSAT 8 – OLI 25/03/2014 Composição colorida R4G3-B-NDWI35-I-B8 



A modificação na linha de praia do litoral leste do RN para cada ano mapeado (Figura 3) foi 

comparado a partir da detecção da linha de limite seco-úmido derivadas de cada imagem e 

da conferição com interpretações prévias, baseadas em dados in loco sobre a 

erosão/acreção nos diferentes setores ao longo do contexto praial. 

 

 

Figura 3. Recorte das imagens de satélites processadas para cada período de monitoramento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A costa varia estritamente, e sua variação e comportamento oscila conforme a interação dos 

mais diversos agentes naturais sejam eles de escalas do tempo geológico até as variações 

centimétricas diárias. 

O litoral leste do Rio Grande do Norte pode ser considerado um bom exemplo de litoral 

dominado por uma intensa dinâmica costeira, e pelo engajamento das diversas formas de 

uso e ocupação, especialmente a região sul, onde encontra-se a capital Natal, densamente 

ocupada. 



3.1 Variabilidade Planimétrica e Estimativa da Taxa de Erosão da Linha de Costa entre 
1984 e 2014 

A partir desse conjunto de dados, foi estabelecido e monitorado a evolução da linha de 

costa, além do mapeamento das zonas mais afetadas por processo de erosão e deposição 

das praias desse litoral que abrange 78,24 km de extensão entre as cidades de Natal à 

Tibau do Sul. 

Dos anos analisados, detectou-se um acelerado crescimento e maior incremento de uso e 

ocupação das praias a partir de 2004, entretanto, com base nos dados levantados, entre 

1984 e 1994, foi o período decadal de maior taxa de erosão apresentada, com 1.897.956,06 

m2 de erosão e 553.568,15 m2 de acreção, resultando em uma perda significativa de 

1.344.387,91 m2, ou aproximadamente 1,9 km2 de erosão, conforme a indicação da Figura 

4. 

Para as demais décadas, observa-se uma redução nos valores e taxas de erosão e um 

significativo aumento nas taxas de acreção (Figura 4), contudo, a taxa de erosão mostrou-se 

sempre superior as taxas de acreção. 

Entre 2004 e 2014, que foi o período decadal de menor alteração com as mais baixas taxas 

de erosão e acreção em relação aos períodos anteriores, apesar de ser um período de 

maior incremento de uso e ocupação deste trecho do litoral, entretanto, as medidas e ações 

governamentais como criação das Áreas de Proteção Ambiental (APP's) tem sido iniciada 

principalmente a partir da última década, ainda que incipiente, tem permitindo frear muitos 

empreendimentos e construções muito próximas a linha de praia, sobretudo, nas áreas de 

maior interesse, como é o caso dos trechos que envolvem as praias de Pirangi, Tabatinga e 

Pipa. 

Na análise total entre 1984 e 2014, observa-se uma variação muito alta, com 

aproximadamente 2.127.861,42 m2 de erosão, e 247.368,41 m2 de acreção, resultando e 

aproximadamente 90% no período total monitorado para a taxa de erosão. 

 

 

Figura 4. Amplitude de variação entre as décadas analisadas. 
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3.2 Mapa da Erosão Costeira entre 1984 e 2014 do Litoral Leste do RN 

Na Figura 5, observam-se os resultados das variações planimétricas ocorridas ao longo do 

litoral estudado. Os mapas permitem observar e identificar o deslocamento onde ocorreram 

erosão/remoção e áreas de ganho, destacando os períodos com as maiores taxas de 

erosão e de acreção, como se observa entre 1984 e 2014.  

No Mapa 1, referente o período decadal de 1984 e 1994, observa-se que o trecho entre as 

praias de Ponta Negra até a Barreira do Inferno, este último com mais de 8,6 km de 

extensão de área de erosão, e o trecho ao norte e a sul da praia de Tabatinga, foram as 

praias mais influenciadas por processos erosivos, sobretudo, no trecho da Barreira do 

Inferno, com extensa faixa de falésia viva. 

Na análise do Mapa 2, período decadal entre 1994 e 2004, observa-se que a praia de Ponta 

Negra continua sendo mais afetada pela erosão, seguido pela praia de Pirangi. Mais a sul, 

as praias de Tibau do Sul, principalmente a praia de Pipa, mostrou-se fortemente afetada 

pela erosão neste período, com mais de 7 km de área de erosão. 

No Mapa 3, referente ao período decadal entre 2004 e 2014, embora tenha apresentado as 

menores taxa de erosão e acreção em relação aos períodos anteriores, entretanto, verificou-

se vários trechos de praias com estágios erosivos. O trecho entre a Barreira do Inferno e 

Tabatinga, visivelmente foi a área de maior erosão apresentada. 

O processo de erosão/acreção observados nos mapas, acompanha a dinâmica de 

circulação de células de deriva litorânea, movimentando os sedimentos ao longo deste 

litoral, na direção de Sul para Norte. Pois, a principal assinatura morfológica deste litoral é a 

sequência de baías em forma de zeta (Vital et al., 2006), estando assim sujeito a estágio de 

tanto erosivos quanto deposicionais, contundo, a tendência mostrou-se sempre a 

movimentação/remoção de áreas sedimentares. 



 

Figura 5. Mapa da erosão costeira entre 1984 e 2014 do litoral leste do Rio Grande do Norte. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O estudo permitiu diagnosticar que durante os últimos 30 anos, a zona costeira estudada 
apresentou maior tendência a ciclos destrutivos nas décadas analisadas, e na resultante 
entre 1984 a 2014 a análise da variação da linha de costa, mostrou uma grande perda de 
área com –1.880.493,01 m2, de um total de erosão de 2.127.861,42 m2 e acreção 
247.368,41 m2. 

Em cada década estuda houve grandes variações de taxas de erosão e alternância em 
relação as praias mais afetada por esta. O período da década entre 1984 e 1994, resultou 
nas maiores taxas de erosão apresentadas com um significativo de mais de 70 % de taxa de 
erosão em relação ao total da área calculada, sendo as praias de Ponta Negra a zona da 



Barreira do Inferno, os principais registro de área removida conforme os mapas de erosão 
apresentados. Nas análises das ultimas décadas, 1994 a 2004 e 2004 a 2014, mostrou-se 
redução nas taxas de erosão e acreção, embora, a perda de área ainda ocorra com maior 
intensidade, - 260.1612,81 m2 e - 257.943,28 m2, respectivamente. 

De modo geral, neste primeiro momento de execução do projeto, a análises muititemporal 
de variação da linha de costa, mostra-se uma ferramenta de bom desempenho e utilidade 
para fins de pesquisas, sobretudo, em planejar as estratégias metodológicas de condução 
da pesquisa. Partindo de uma análise temporal de escala decadal, para escalas com 
intervalos de tempo inferiores décadas (análises interanuais), com a finalidade de se obter 
respostas de menores frequências e mais precisas dos processos erosivos e deposicionais. 
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