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INTRODUÇÃO: 

As zonas costeiras são áreas diretamente influenciadas por diversos processos antrópicos e 

naturais, permanecendo em regime incessante de variação. As linhas de costa, definidas por MUEHE e 

KLUMB-OLIVEIRA (2014) como a interseção entre o nível do mar e a terra firme, são, portanto, zonas 

de alto dinamismo espacial, variando de posição devido às alterações do nível do mar, bem como o 

balanço sedimentar e movimentos tectônicos, segundo CAMFIELD & MORANG (1996, apud MARINO, 

2013, p. 115). De acordo com SCHWARTZ (1967) e BRUUN (1988), citados por VENÂNCIO (2018, p. 

37), as linhas de costa movem-se na busca do sistema por atingir uma situação de equilíbrio dinâmico, 

através do confronto entre as diversas forças que influem sobre as áreas costeiras. No entanto, no 

transporte de sedimentos, os fluxos de entrada e saída tendem a se equilibrar, fazendo com que a 

posição instantânea das linhas de costas sejam variáveis num curto espaço de tempo, mas mantenham-

se praticamente estáveis numa linha média de um período de meses e até mesmo anos.  

Pelos motivos supracitados, é de extrema importância o estudo da dinâmica costeira e a variação 

das linhas de costa para entendimento do grau de susceptibilidade das praias em geral aos processos 

resultantes do balanço sedimentar: erosão, engorda, ou até mesmo a ausência de instabilidade. A 

metodologia de LEATHERMAN (2003) para o estudo das variações das linhas de costa baseia-se na 

interpretação de imagens de satélite avaliando apenas a variação das linhas seca úmida, delimitadas 

pela mudança de cor entre a superfície seca e úmida da praia, resultante da posição do alcance das 

ondas na preamar previamente à obtenção da imagem georreferenciada (MUEHE e KLUMB-OLIVEIRA, 

2014). 

Porém, MUEHE e KLUMB-OLIVEIRA (2014) apontam a imprecisão para a delimitação das linhas 

seca e úmida como um problema do método de LEATHERMAN (2003), na qual é possível identificar 

uma segunda faixa menos úmida, de contraste menos acentuado. Sendo assim, dependendo da linha 

escolhida para a análise, a diferença é métrica, podendo causar erros significativos nos resultados. Além 

disso, o método desconsidera que as imagens georreferenciadas foram tiradas em condições de maré 

distintas. 
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Já na metodologia apresentada por VENÂNCIO (2018), a partir das linhas d’água é feita uma 

translação para o zero de referência da Marinha do Brasil (Zero DHN), corrigindo a maré considerando 

o horário em que a foto foi tirada. 

Assim sendo, a pesquisa tem como proposta a elaboração de uma análise acerca da variação 

da linha de costa de praias previamente selecionadas, a fim de estimar a magnitude das mudanças nas 

regiões costeiras, tendo como base as metodologias supracitadas. Desta forma, o estudo se dará 

através da análise de imagens de satélite em alta resolução obtidas pelo software Google Earth, além 

do auxílio de softwares de georreferenciamento tais como AutoCAD®, programas de geração de marés 

a partir de componentes harmônicas e dados de variação de marés (componentes harmônicas) e 

declividade das praias analisadas, com a pretensão de efetuar uma análise acurada de possíveis recuos 

das faixas de areia devido a erosão costeira, além de avaliar riscos ambientais e a depredação da região, 

incluindo a área urbana, a longo prazo. Assim, utilizando ou não a correção de maré, pretende-se avaliar 

as diferenças obtidas nos métodos e avaliar em quais situações estas correções são importantes para 

uma análise quantitativa, sendo assim um instrumento de gestão costeira. 

METODOLOGIA: 

Para o estudo da dinâmica costeira e a variação das linhas de costa de praias pretende-se utilizar 

imagens de satélites obtidas pelo software Google Earth (©2015 Google Inc). Para a seleção das 

imagens a serem avaliadas, deverão ser levadas em conta aquelas que apresentem boa visibilidade do 

limite de linhas seca úmida para a aplicação do método de LEATHERMAN (2003) e, ainda, das linhas 

d’água, para a aplicação do método de VENÂNCIO (2018). 

Com as imagens tratadas primeiramente no próprio Google Earth (©2015 Google Inc.) ou 

software similar (ArcGis®, por exemplo), deve-se efetuar o traçado para a delimitação das linhas de 

limite seco-úmido e das linhas d’água nas fotografias. As imagens com os traçados serão exportadas 

para o software AutoCad (AutoDesk©) a fim de serem georreferenciadas e, com as linhas vetorizadas, 

será possível fazer a aplicação dos métodos supracitados. É importante considerar a análise da 

influência da maré nas linhas obtidas inicialmente, portanto, é necessário obter dados de maré. 

 

Figura 1: Esquema do traçado das linhas de costa da praia da Macumba a cada ano 
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Para correção das linhas em função dos dados de maré é necessário obter as componentes 

harmônicas locais, de forma que o software PACMARÉ ou similar possa processar a informação e, 

através de análise harmônica, calcular a variação da maré nos dias das imagens (FRANCO,1988). Para 

facilitar a obtenção das componentes harmônicas, serão escolhidas praias próximas a estações 

maregráficas, visto que nestes locais há o registro destas componentes (FEMAR, 2000).  

Na aplicação do método de LEATHERMAN (2003), a declividade do perfil das praias não é 

considerada na análise, visto que a metodologia descarta as distintas condições de maré ao longo do 

dia, sendo necessária para sua aplicação somente a avaliação da variação das linhas seca-úmida 

traçadas. Em oposição, no método de VENÂNCIO (2018), é preciso efetuar a translação horizontal das 

linhas iniciais com base na declividade da praia analisada, obtida a partir de referências bibliográficas, 

para a correção da maré. Deste modo, as linhas d’água serão transladadas para o marco zero de 

referência da Marinha do Brasil (Zero DHN), para traçar uma estimativa da curva representativa da 

variação do nível d’água e, assim, obter o nível d’água correspondente ao horário em que a imagem foi 

capturada. Para transladar as linhas de costa considerando-se os efeitos das marés geradas, é 

necessário calcular a distância horizontal avançada pela linha. Por trigonometria, basta dividir o efeito 

da maré (altura) pela declividade da praia (tangente), que no caso da praia da Macumba, foi considerada 

0,18 m/m. 

É importante considerar o horário em que a imagem foi obtida devido a variação da maré ao 

longo do dia. Visto que o Google Earth (©2015 Google Inc.) não fornece dados de horário, será utilizado 

o software Sun Position (SUNEARTHTOOLS) que fornece a angulação dos raios solares ao decorrer do 

dia. Para a estimativa do horário, é importante utilizar imagens que apresentem as sombras de pontos 

fixos para a comparação entre a angulação fornecida pelo software e as sombras, obtendo finalmente o 

horário correspondente à captura da imagem de satélite. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na figura abaixo está apresentados os traçados da linha seco/úmida do trecho estudado. 
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Foram utilizadas as imagens de satélite para o cálculo da translação a ser aplicada na linha de 

costa definida no AutoCAD, estimando o horário da captura e determinando a maré referente a esta. 

Tabela 1: Cálculo da translação da linha de costa em ambos os métodos 

 

 Dados os resultados, no mesmo software foi possível se verificar a variação desta linha, ano a 

ano, assim como a taxa de variação anual (m/ano). 

 

 Nota-se que tanto a variação quanto a taxa anual se mantêm próximas no local estudado, sendo 

um avanço de 3,005 m/ano (VENÂNCIO) e 2,619 m/ano (LEATHERMAN). Isso se deve principalmente 

ao fato de as marés serem menores na região estudada, visto que a metodologia de Leatherman, 

modificada por MARCELLO et al. (2019), considera como fator de correção a maior maré do dia da 

captura, e na localidade em questão, muitas vezes se mantém próxima a encontrada pelo método de 

VENÂNCIO.  

CONCLUSÕES: 

Com base nos resultados expostos, é possível se concluir que as metodologias em questão ao 

serem aplicadas em uma praia com pouca variação de maré, retornam valores próximos entre si. Assim, 

estas apresentam caráter qualitativo, que devem ser aplicadas juntamente a outras ferramentas de 

detecção da variação de linhas de costa. Entretanto, vale se ressaltar que devido a somente utilizar 

imagens provenientes de servidores gratuitos, podem ser de grande serventia em avaliações prévias. 

Um problema relacionado a imagens de satélite é a generalização necessária para o seu uso, 

visto que muitas vezes são encontradas apenas uma imagem relacionada a cada ano, sendo essa 

utilizada como retrato daquele período mesmo muitas vezes capturada em momentos fora do normal. 

Devido a limitação imposta pelo uso de imagens de satélite provenientes do Google Earth, como 

o distanciamento das datas e inconsistência das capturas existentes, as informações retiradas, muitas 

vezes, não podem ser aplicadas a metodologia de Venâncio, devido a necessidade de um referencial 

fixo.  
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A comparação destas metodologias seria beneficiada caso fosse aplicada em regiões que 

possuem variações de maré significativas, para que assim os resultados sejam mais variados e 

validados para outras localidades. 
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