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RESUMO

A forma desordenada com que a sociedade vem 
ocupando as zonas costeiras, juntamente com as mudanças 
climáticas globais, vem afetando negativamente toda 
a dinâmica costeira. Nas últimas décadas vem sendo 
observada uma crescente diminuição, principalmente na 
parte central, da Restinga da Marambaia. Visto isso, é 
importante maiores estudos acerca da determinação das 
taxas de erosão ou deposição para um maior entendimento 
dessas mudanças nos sistemas costeiros e assim poder 
determinar ações para uma melhor gestão dessas zonas. 
O presente estudo tem como objetivo determinar as 
taxas de erosão ou deposição na Restinga da Marambaia 
utilizando uma série temporal de fotografias aéreas 
da região e uma imagem de satélite em conjunto com 
técnicas de geoprocessamento. Para isto, foi utilizada a 
extensão Digital Shoreline Analysis System, para o software 
ArcGis, que evidenciou as taxas de regressão de em média, 
0,3 m/ano da linha de costa da área estudada.

Palavras-chave: Evolução costeira, Digital 
Shoreline Analysis System, Fotografias aéreas, erosão.

ABSTRACT

The disorderly way in which society has occupied 
the coastal areas, along with global climate change, 
negatively affect all coastal dynamics. In recent decades it 
has been observed a steady decrease, mainly in the central 
part of the Restinga da Marambaia. Following, more 
studies which determine erosion or depositional rates 
are important for a greater understanding of the changes 
in coastal systems and thus determine actions to better 

manage these areas. The present study aims to determine 
rates of erosion or deposition of Restinga da Marambaia 
using a series of aerial photographs of the region and 
a satellite image in conjunction with GIS techniques. 
To achieve this, we used the Digital Shoreline Analysis 
System extension for the ArcGIS software, which showed 
rates of regression on average 0.3 m / year of coastline in 
the study area.

Keywords: Coastal evolution, Digital Shoreline 
Analysis System, Aerial photographs, erosion.

INTRODUÇÃO

A restinga da Marambaia constitui uma zona de 
fronteira entre a baía e o oceano sujeita a alterações 
morfológicas ditadas por muitos processos naturais 
que envolvem diretamente forçantes físicas de origem 
continental e/ou marinha. Apresentando grande 
variabilidade temporal e espacial, esta zona comporta-
se como um sistema ambiental instável e sua morfologia 
é resultado da troca de sedimentos entre um ambiente 
morfosedimentar e outro, que podem estar relacionados 
a oscilações do nível do mar, dinâmica erosiva e 
deposicional ligada a ações de ondas, marés, correntes e 
dinâmica eólica (BAPTISTA et al. 2004 ; FORTUNATO 
et al., 2008).   

Além das forçantes físicas, tais ambientes podem 
sofrer mudanças em sua morfologia causadas por ação 
antrópica. Estes impactos podem ser identificados 
ao longo da costa, exemplificados pelo crescente 
desmatamento dos biomas costeiros, aterro de sistemas 
de manguezais, lançamento de efluentes domésticos e 
industriais e principalmente pela incorreta ocupação do 
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solo e as construções nas zonas de praias sem planejamento 
adequado, que alteram o aporte e a dinâmica da deriva 
de sedimentos causando diversos níveis de impactos nos 
sistemas ambientais (OLIVEIRA, 2010).

Aproximadamente 60% da população mundial vive 
em zonas costeiras e como resultado, pressões cada vez 
maiores estão sendo impostas sobre os recursos costeiros, 
havendo uma necessidade permanente de desenvolver 
uma gestão integrada para alcançar um desenvolvimento 
sustentável (UNITED NATIONS, 1993).

Partindo deste princípio, há um crescente interesse 
no estudo das alterações morfológicas em ambientes 
costeiros. O funcionamento e evolução dos ambientes 
costeiros e as características dos possíveis impactos 
resultantes do uso e ocupação dessas zonas, ou áreas 
adjacentes, são alvos de estudos atuais onde, nas últimas 
décadas, as alterações tornaram-se mais evidentes, gerando 
impactos que por vezes são catastróficos (OLIVEIRA, 
2010).

Em seu estudo, Green et al. (1996), diz que a 

utilização de fotografias aéreas e/ou imagens de satélites 
para determinar mudanças na linha de costa são 
mundialmente utilizados por diversos cientistas, pois 
estes artifícios possibilitam uma visão ampla e uma 
análise mais completa do caso.

O presente estudo visa estudar o comportamento da 
morfologia da restinga da Marambaia através da análise 
multitemporal de fotografias aéreas, além de contribuir 
para geração de maiores conhecimentos sobre a região, 
onde há uma escassez de estudos.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A restinga da Marambaia abrange cerca de 79 km² 
com 40 km de comprimento, possuindo uma largura 
de 1.800 m na região mais proximal ao continente. No 
meio estreita-se para 120 m e a seguir volta a alargar-se 
com largura máxima de 5 km, na porção mais distante ao 
continente, dando origem a uma pequena baía. (Figura1)

Figura 1 - Localização da restinga da Marambaia e Baía de Sepetiba.
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A restinga vem sofrendo um intenso processo de 
erosão, principalmente em sua porção central, decorrentes 
da ação de fatores físicos como correntes, ventos e ondas. 
A tabela I mostra a largura da parte central da restinga da 

Tabela I - Evolução da largura da parte central da restinga da Marambaia (INPH, 2011)

Largura da parte central da restinga da Marambaia

Ano 1868 1975 1978 1981 1984 1990 1994 1996 2003 2004

Largura (m) 360 158 158 120 100 120 90 100 90 100

Marambaia, principal área erosiva. Em 1868, a largura 
era de 360 m, tendo reduzido para 120 m em 1981 
(INPH, 2011).

A restinga não é uniforme e apresenta diversas 
feições naturais como praias, campos de dunas, 
cordões litorâneos, lagoas colmatadas, áreas alagadas 
permanentemente com diversas ilhas circulares e esporões. 
Os ecossistemas aquáticos interiores compreendem 

pequenos córregos e riachos que drenam a faixa da 
restinga. Há também diversos ecossistemas lacustres 
e somam-se a elas depressões alagadas entre a crista de 
praia da baía da Marambaia e a face oceânica da restinga, 
possuindo uma série de ilhas circulares (Figura 2). 

Figura 2 - Sistemas lagunares presentes na restinga da Marambaia, RJ (Modificado de Menezes et al, 2010).
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ORIGEM E FORMAÇÃO DA RESTINGA DA 
MARAMBAIA

O primeiro modelo de evolução da Baía de Sepetiba 

O modelo mostra que a formação da “baía” 
teria ocorrido através do crescimento de uma barra de 
sedimentos arenosos depositados na parte leste da ilha da 
Marambaia. Devido à grande quantidade de sedimentos 
em suspensão trazidos pelos rios Guandú e Itaguaí e à 
ação de duas correntes internas, uma na parte interna 
da antiga enseada e outra bordejando o continente, os 
sedimentos foram sendo depositados em uma zona 
entre essas duas correntes, e assim paulatinamente esta 
barra foi crescendo em direção ao continente a partir da 
Ponta da Marambaia. Devido à circulação interna que 
transporta as águas dos rios, a restinga não se juntou ao 
continente, formando na área mais próxima uma região 
de manguezais.

Investigações feitas por Reis e Figueiredo (1989) 

na plataforma continental adjacente identificaram 
feições morfológicas no fundo que poderiam ser antigas 
ilhas barreiras afogadas. Desta forma, é possível que 
essas barreiras tenham migrado para uma região mais 
próxima ao continente com a subida do nível do mar, 
configurando assim a possibilidade de outra hipótese de 
evolução, diferente da anterior.

 As primeiras informações acerca da restinga da 
Marambaia datam da época de colonização do estado do Rio 
de Janeiro. Cartas topográficas, deste período, apresentam 
a morfologia da antiga restinga e destes elementos pode 
ser deduzida a sua evolução num período de dois séculos 
(OLIVEIRA; SILVA, 2012). Uma carta topográfica do 
século XVIII mostra a restinga ainda grossa e também a ilha 
da Madeira ainda separada do continente (Figura 4).

e Restinga da Marambaia foi proposto por Lamego 
(1945) (Figura 3). 

Figura 3 - Origem da Restinga da Marambaia segundo Lamego, 1945 (PEREIRA, 1998). 1 e 2 – Atuação de duas correntes litorâneas e início da deposição de sedi-
mentos. 3 – Crescimento da barra de sedimentos em direção ao continente a partir da Ilha da Marambaia. 4 – Criação da baia de Sepetiba. 
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Outra carta topográfica e uma carta corográfica dos 
anos de 1767 e 1777, respectivamente, apresentam uma 

restinga mais fina e com a ilha da Madeira já conectada 
ao continente (Figura 5 e Figura 6).

Figura 4 - Carta topográfica do século XVIII da Restinga da Marambaia (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).

Figura 5 - Carta topográfica de 1767 da Restinga da Marambaia: Afinamento e união da ilha da Madeira com o continente (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).
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A carta topográfica mais recente desta série histórica 
data do início do século XIX e já mostra uma morfologia 

Figura 6 - Carta corográfica de 1777 da Restinga da Marambaia: Morfologia mais próxima da atual (Retirado de OLIVEIRA & SILVA, 2012).z

Figura 7 - Carta topográfica do século XIX da região da Ilha Grande: Ponta da Pombeba e espigão presentes (Retirado de Oliveira & P. Silva 2012)

mais próxima da que existe hoje (Figura 7).
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de Sepetiba tem seu relevo controlado pela topografia 
do embasamento e pela dinâmica marinha, enquanto o 
Setor Leste é regido pelo aporte sedimentar (PEREIRA 
& SOARES, 2004). 

Na questão do gradiente do fundo da baía (Figura 
9), o Setor Oeste é marcado por relevo acidentado, com 
valores altos de gradiente, enquanto que o Setor Leste tem 
relevo suave e assimétrico, com as maiores profundidades 
junto à Restinga da Marambaia. O Setor Oeste da Baía 

Estes documentos antigos, embora não tenham uma 
base científica, servem como modelos de exemplificação 
da evolução visual da Restinga da Marambaia através de 
três séculos.

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E 
GEOMORFOLÓGICA

A geologia da região da Baía de Sepetiba é repre-
sentada por planícies quaternárias e pelo embasa mento 

Figura 8 - Mapa batimétrico da Baía de Sepetiba (PEREIRA e SOARES, 2004)

pré-cambriano, granito-gnáissico, que constitui a Serra 
do Mar (BRÖNNIMANN et al., 1981).

A Baía de Sepetiba possui um formato elipsoidal, 
com as menores profundidades localizadas em seu Setor 
Leste, com máximo de aproximadamente 8,5 m, e as 
áreas mais profundas no interior do Setor Oeste com 
profundidades maiores do que 23 m (Figura 8).
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Os sedimentos presentes na baía advêm dos 
rios próximos, canais de maré, de mangue e marinhos 
(BORGES, 1990) e também podem ser oriundos da 
intensa produtividade dos manguezais que geram matéria 
orgânica, carbonato de cálcio produzido pelos organismos 
da baía e as areias produzidas pela erosão da ilha-barreira 
(BRÖNNIMANN et al., 1981).

De maneira geral, na Baía de Sepetiba são encontradas 

Figura 9 - Mapa de gradiente, em 3D, da Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004)

Figura 10 - Mapa de distribuição textural de sedimentos na Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004).

quatro classes texturais de sedimentos: lama, lama com areia, 
areia com lama e areia (Figura 10). Os depósitos arenosos 
estão localizados na entrada da baía, o que coincide com os 
canais principais e no canal central, que possuem maiores 
profundidades e correntes mais intensas. Outra área com se-
dimentos arenosos está localizada no setor sudoeste da baía, 
onde, provavelmente, são originárias das dunas presentes na 
restinga (PEREIRA & SOARES, 2004) 
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Figura 9 - Mapa de gradiente, em 3D, da Baía de Sepetiba (PEREIRA & SOARES, 2004)

Os depósitos de areia com lama e lama com areia, 
estão localizados nas zonas de transição entre os depósitos 
arenosos e lamosos Já os depósitos de sedimentos 
lamosos, estão localizados em áreas mais abrigadas e 
rasas, principalmente no fundo da baía.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

A distribuição dos parâmetros físico-químicos da água 
do mar nos mostra que a Baía de Sepetiba tem um compor-
tamento dinâmico que é definido pelas marés, ventos e a 
batimetria. A média anual de pluviosidade é de aproxima-
damente 2000 mm em toda a região, a pressão atmosférica 
de aproximadamente 1015 millibar, e a umidade relativa 
variando entre 76 e 81% (PEREIRA & SOARES, 2004) 

O regime de maré é microtidal semidiurno. Na 

Figura 11 – Padrão modelado pelo SisBAHIA com as correntes atuantes na maré enchente. Detalhe para os vetores mais fortes no canal entre as ilhas de Itacuruçá 
e Jaguanum (CUNHA et al., 2005). 

Baía de Sepetiba a maré apresenta uma amplitude média 
de sizígia da ordem de 110 cm e amplitude média de 
quadratura de 30 cm, levando cerca de 15 minutos para 
passar da entrada da baía para o seu interior (BORGES, 
1990). As correntes de maré são fortes, com velocidades 
de 50 a 75 cm.s-1, sendo as mais fortes próximas à Ilha 
Guaíba. O tempo de renovação da água dentro da baía é 
de 3 a 8 dias (CUNHA et al., 2005). 

CORRENTES

As correntes dentro da baía são caracteristicamente 
governadas pela maré e apresentam valores elevados em 
alguns trechos, principalmente no canal entre a Ilha 
de Itacuruçá e a de Jaguanum (CUNHA et al., 2005) 
(Figura 11 e Figura 12).
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Figura 12 - Padrão modelado pelo SisBAHIA com as correntes atuantes na maré vazante. Detalhe para os vetores mais fortes no canal entre as ilhas de Itacuruçá e 
Jaguanum (CUNHA et al., 2005).

Segundo Brönnimann et al. (1981), é possível observar 
uma corrente oceânica que percorre o interior do estuário; 
esta corrente que transporta águas frias e densas penetra por 
canais a oeste da restinga, próximo ao continente e encontra-
se com o Rio Guandu dividindo-se em duas partes, onde 

uma parte continua a circundar toda a extensão da baía até 
sair pelos canais a oeste e a outra sofre deflexão e segue na di-
reção sul indo de encontro com a porção central da restinga 
da Marambaia, tendo grande influência na erosão desta área. 
(MENEZES et al., 1998) (Figura 13).

Figura 13 - Padrão de circulação superficial na Baía de Sepetiba (PEREIRA, 1998)
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Os ventos predominantes no interior da baía são 
de noroeste, provocando uma circulação horária nas 
águas superficiais; quando ocorrem ventos de sudoeste, 
a circulação passa a ser anti-horária. A velocidade média 
dos ventos varia entre 6 e 10 nós, em todas as direções 
(PEREIRA & SOARES, 2004).

Quando há entrada de frentes frias, ocorrem rajadas 
de ventos que atingem velocidades superiores a 70 km.h-1. 
Tais rajadas alteram as correntes superficiais e pressionam 
as águas em direção à porção norte da baía, distribuindo 
os sedimentos trazidos pelo Rio Guandu e contribuindo 
com o assoreamento do canal principal (PEREIRA & 
SOARES, 2004).

METODOLOGIA  

O presente estudo foi dividido em etapas de 
planejamento, análise e finalização. Seguindo este pla-
no, durante a fase do planejamento foi realizado um 
levantamento bibliográfico das publicações sobre o tema 
e realizada a compra das fotografias aéreas e imagem de 
satélite da região de interesse.

A fase de análise serviu para a interpretação detalha-
da das fotografias e imagens adquiridas e assim, evidenciar 
e determinar a taxa de erosão/deposição da restinga da 
Marambaia, de 1957 a 2011, principalmente em sua 
porção central, onde há um maior afinamento da faixa 
de areia.

Por fim, na fase de finalização foi feita a reunião 
de todos os dados adquiridos através da análise das 
fotografias e a interpretação com base em trabalhos já 
publicados. 

FOTOGRAFIAS AÉREAS E IMAGEM DE 
SATÉLITES 

As fotografias aéreas e as ima gens de satélites, em 
meio digital e em papel, nos fornecem importantes 
informações acerca da morfologia geral da área 
imageada, possibilitando então, identificar pontos 
de referência para que se possa extrair as informações 
necessárias.

Para realizar o presente estudo, foi utilizada uma 
série temporal de fotografias aéreas da região da restinga 
da Marambaia e uma imagem de satélite. Foram 
utilizadas ao todo quatro fotografias do banco de dados 
da Embraero e uma imagem do satélite GeoEYE que 
compreendem, respectivamente, os anos de 1957, 1965, 

1976 e 2011. Essas fotografias/imagem estão em mesma 
escala de 1:30.000.

ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS E 
IMAGEM DE SATÉLITE

No presente artigo foi utilizada uma metodologia 
semelhante à utilizada por Farias (2008), fazendo uso 
da ferramenta Digital Shoreline Analysis System para o 
software ArcGIS, provendo então uma série de resultados 
estatísticos que apontam as áreas onde houve acúmulo ou 
retirada de sedimento.

PROCESSAMENTO DIGITAL DAS 
FOTOGRAFIAS AÉREAS 

Através do software ArcGIS/ArcMap, as imagens 
supracitadas foram georreferenciadas, com exceção da 
imagem de satélite, e as linhas de costa digitalizadas. 
Foram criadas também duas linhas de base, na fotografia 
ou imagem, que servem como ponto de partida para os 
cálculos estatísticos de erosão/deposição existentes no 
pacote de expansão Digital Shoreline Analysis System para 
ArcGIS.

DIGITAL SHORELINE ANALYSIS SYSTEM 
4.0

O Digital Shoreline Analysis System (DSAS) é uma 
extensão de livre acesso desenvolvida pelos Serviços 
Geológicos dos Estados Unidos (United States Geological 
Survey - USGS) para o software ArcGIS.

Esta extensão permite a automatização de grande 
parte das tarefas para analisar quantitativamente as 
tendências de erosão e deposição através de uma série 
estatística de tempo e posições múltiplas da linha de 
costa.

O DSAS trabalha gerando transectos ortogonais 
em um espaçamento definido pelo usuário (Figura 
14), e a partir disso, as taxas de erosão/deposição são 
calculadas através de métodos estatísticos distintos 
chamados respectivamente de: Net Shoreline Movement 
(NSM), The End Point Rate (EPR), Linear Regression 
Rate (LRR), Weighted Linear Regression Rate (WLR), 
Least Median of Squares (LMS). Porém no presente 
trabalho, foram utilizados somente os métodos EPR e 
LRR.
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O método EPR faz os cálculos de variação da linha 
de costa dividindo a distância do movimento pelo tempo 
decorrido entre a linha de costa mais antiga e a linha de 
costa mais atual, fazendo uma relação espaço-tempo. Este 
método precisa de poucos dados para ser aplicado, o que 
é uma vantagem em sua utilização.

O método LRR calcula as taxas de recuo da linha 
de costa através de regressão linear simples. Este método 
utiliza conceitos estatísticos onde todos os transectos são 
considerados para efeito de cálculo.

Os métodos estatísticos supracitados serão utiliza-
dos para aumentar o grau de confiança dos resultados 

Figura 14 - Linha de base e transectos ortogonais criados para os cálculos das 
taxas de erosão/deposição no DSAS (Modificado de Thieler et al, 2009).

encontrados. Para efeito de explicação, os valores negativos 
apresentados pelo DSAS representam as áreas onde foram 
determinados índices de erosão e os valores positivos, são 
regiões onde se notam tendências de deposição. 

GEORREFERENCIAMENTO DAS 
FOTOGRAFIAS AÉREAS

Para realizar a georreferenciamento das fotografias 
aéreas, foi escolhido o sistema de coordenadas WGS84 
(World Geodetic System), pois satisfaz uma condição 
para a utilização do DSAS (Digital Shoreline Analysis 
System), que necessita da utilização de um sistema de 
coordenadas projetadas em metros (Thieler et al., 2009). 
Outro ponto importante para a escolha deste sistema de 
coordenadas foi o fato de a imagem de satélite adquirida 
também estar neste sistema.

Para realizar o processo de georreferenciamento das 
fotografias foi necessário selecionar pontos de controle. 
Estes pontos são feições facilmente identificáveis, com 
coordenadas específicas, e que estão presentes em 
todas as fotografias aéreas. Essa escolha deve ser feita 
com precisão e atenção do utilizador (THIELER & 
DANFORTH, 1994).

Em nosso caso, foram selecionados quatro pontos 
de controle, maior quantidade de pontos em comum 
identificáveis entre as quatro fotografias utilizadas, 
estes pontos estão dispostos de forma a abranger toda 
a área fotografada da restinga (Porção leste, oeste e 
centro), melhorando assim a qualidade e acuracidade do 
georreferenciamento. (Figura 15). 

Figura 15 - Localização dos pontos de controle escolhidos (Google Earth, 2012).
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Para garantir um padrão de qualidade no 
georreferenciamento das fotografias, o número total de 
pontos de controle, em cada fotografia, deve obter um 
erro RMS (Erro Médio Quadrático) inferior a 5 metros 
(GARRASTAZU et al., 2007). O erro RMS obtido no 
georreferenciamento das fotografias aéreas está listado na 
tabela III.

Tabela III - Erros RMS e suas respectivas fotografias 
aéreas.

Figura 16 - Canais de arrombamento presentes na Restinga da Marambaia.

INDICADOR DA LINHA DE COSTA 

Um indicador de linha de costa é uma feição que 
representa a verdadeira posição da linha de costa. Os 
indicadores podem ser de três tipos: delimitado por 

alguma feição visível, delimitado pela variação do nível 
de água ou delimitadas através de analises digitais da 
imagem, por feições que não são visíveis ao olho humano 
(BOAK & TURNER, 2005). 

Para o presente estudo, foi determinado que a linha de 
costa fosse extraída pelo limite existente entre a praia alta e 
a vegetação dunar, um dos indicadores proposto por Boak 
& Turner (2005), pois é o limite de mais fácil identificação 
nas fotografias e responde bem à evolução de médio termo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo contemplou duas áreas, face interna 
e face externa, da restinga para a análise, utilizando as técnicas 
de geoprocessamento supracitadas. A utilização de uma 
imagem de satélite de alta definição permitiu a visualização 
de fenômenos que não puderam ser notados nas fotografias 
aéreas. Foram notados vários cortes de galgamento na 
restinga, uma forte indicação de que, em momentos de 
maré alta ou tempestades, as águas provenientes da baía de 
Sepetiba ultrapassam a restinga e se encontram com as águas 
do oceano Atlântico e vice versa (Figura 16). 

1965

2,02m 1,89m 2,74m
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FACE INTERNA

Para a região interna foram gerados 77 transectos 

Figura 17 - Transectos gerados pelo DSAS para a face interna da restinga.

com 300 metros de extensão, ao longo de toda a parte 
central da restinga, com espaçamento entre eles de 150 
metros (Figura 17).

indica uma tendência de erosão em praticamente toda 
área abrangida pelos transectos, principalmente em sua 
parte mais central em ambos os métodos, EPR e LRR 
(Figura 18 e Figura 19).

Figura 18 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte interna (método EPR) gerado com dados do DSAS.

A partir desses transectos foram calculadas as 
estatísticas que determinam as tendências de erosão e 
deposição em metros por ano. A variação da morfologia 
interna dentro do intervalo de 54 anos (1957 a 2011) 
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Figura 19 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte interna (método LLR) gerado com dados do DSAS.

Os maiores valores de tendência encontrados para 
ambos os métodos, foram de erosão (-0,37m/ano para 
EPR e -0,27m/ano para o LRR). Porém devemos notar 
que existem algumas tendências de deposição nas porções 
mais distantes do centro.

Este comportamento pode ser ocasionado pela 
corrente em oito que age dentro da baía de Sepetiba, 
e atinge diretamente a parte mais central da restinga, 
causando essa aparente erosão, e depositando os sedimen-
tos erodidos nas porções mais distantes do centro.

indica uma alta variabilidade de erosão/deposição 
em praticamente toda área estudada, porém há um 
predomínio de erosão em ambos os métodos, EPR e LRR 
(Figura 21 e Figura 22).

FACE EXTERNA

Para a região externa foram gerados 80 transectos 
ao longo de toda a parte central da restinga, com 
espaçamento entre eles de 150 metros e 300 metros de 
extensão (Figura 20).

A partir desses transectos foram calculadas as 
estatísticas que determinam as tendências de erosão e 
deposição em metros por ano. A variação da morfologia 
externa dentro do intervalo de 54 anos (1957 a 2011) 

Os maiores valores de tendência encontrados para 
ambos os métodos, foram de erosão (-0,25m para EPR e 
-0,22m para o LRR) na parte central da restinga no geral. 
Porém devemos notar que existem algumas tendências de 

Figura 20 - Transectos gerados pelo DSAS para a face externa da restinga.
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Figura 21 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte externa (método EPR) gerado com dados do DSAS.

Figura 22 - Gráfico da variação da linha de costa para a parte externa (método LRR) gerado com dados do DSAS.
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deposição pontuais, nas porções laterais e mais ao centro.
Este comportamento pode ser ocasionado por esta 

face estar localizada de frente para o Oceano Atlântico, 
o que torna este ambiente um ambiente de alta energia, 
portanto sujeito a alta variabilidade de condições e a ações 
diretas de ventos, correntes e ondas, sendo provavelmente 
esta a causa dessa variação em suas taxas. 

CONCLUSÃO

A ferramenta Digital Shoreline Analysis System para 
o Software ArcGis se mostrou eficiente para a obtenção 
dos resultados das taxas evolutivas das áreas em estudo.

Há, provavelmente, uma tendência geral de erosão 
na Restinga da Marambaia, principalmente em sua parte 
central. Essa erosão é devida a corrente interna que 
percorre toda a baía de Sepetiba e age diretamente na 
parte central da restinga (para a face interna) e também 
pela a ação de agentes físicos na parte externa, que está 
em um ambiente altamente dinâmico.

A utilização de uma série temporal de fotografias 
aéreas, aliada a uma imagem de satélite atual de alta 
definição, favoreceu a compreensão da dinâmica natural 
e ambiental da parte central da Restinga da Marambaia.
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