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RESUMO 

 
O estudo  consiste na análise dos primeiros resultados relativos ao mapeamento de feições costeiras na porção nordeste 

da Ilha Comprida/SP, a partir de levantamentos de campo com receptores GPS e uso de fotografias aéreas históricas do  

período de 1962 a 2000. O objetivo é a  interpretação de aspectos de morfodinâmica de praia arenosa. Processos de erosão 

e de progradação em curso nessa área estão sendo observados desde maio de 2015 e serão executadas novas campanhas 

até final de 2016. Foram produzidos documentos cartográficos para avaliação da variação posicional da linha de vegetação 

e da linha d’água instantânea. Estão sendo gerados valores de diferenças posicionais de forma analítica, por meio de 

coordenadas geodésicas, permitindo uma quantificação que tem viabilizado série de comparações temporais do ponto de 

vista geométrico. Levantamentos executados em maio e em agosto de 2015 retrataram cenários onde essas feições 

apresentam variações expressivas em sua configuração espacial, e quando comparadas com as linhas de costa extraídas 

das fotos históricas, ou seja, houve alterações relevantes nesse litoral. Os condicionantes ambientais associados  a essas 

alterações estão sendo investigados.  

 

Palavras chaves: Erosão, Progradação, Morfodinâmica Praial, Ilha Comprida, GPS. 

 

 

ABSTRACT 

 
The present study consists in to report the preliminary results regarding to the mapping of coastal features in the 

northeastern portion of the Ilha Comprida/SP, from field campaigns with GPS receivers and use of historical aerial 

photographs of the period from 1962 to 2000. The goal is the interpretation of the aspects of sandy beach morphodynamic. 

Ongoing erosion and progradation processes in this area are being observed since May 2015 and will run new campaigns 

by the end of 2016. Cartographic documents were produced to evaluate the positional variation of the vegetation line and 
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instant waterline. Values of positional differences are being generated analytically by means of geodetic coordinates, 

allowing a quantification and range of temporal comparisons from the geometric point of view. Campaigns during May 

and in August 2015 depicted scenarios where these features have significant variations in their spatial configuration and 

in comparison with the coastlines drawn from historical photos, in others; there were significant changes to this coast. 

Environmental conditions associated with these changes are being investigated.  
 

Keywords: Erosion, Progradation, Beach Morphodynamic, Ilha Comprida, GPS. 

 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

A extremidade nordeste da Ilha Comprida 

(desembocadura de Icapara), localizada no sul do Estado 

de São Paulo (Fig. 1), é uma das áreas costeiras que 

apresenta intensa dinâmica, marcada pela atuação de 

agentes naturais, como antrópicos (Geobrás, 1966; 

Guedes et al., 2011; Mahiques et al., 2012, 2014; Souza, 

2012). Essa dinâmica resultou, historicamente, em 

grandes alterações no desenho da linha de costa, tanto no 

recorte do litoral de Ilha Comprida, quanto no município 

vizinho, Iguape.  

 

 

Fig. 1 - Mapa de localização de Ilha Comprida/SP (Guedes et 

al., 2011). 

 

Alterações na configuração espacial dessa 

zona costeira têm sido emblemáticas com perdas 

imobiliárias bem expressivas também em Iguape, na 

praia do Leste. Sendo que no pontal arenoso na porção 

nordeste da Ilha Comprida há ações marcadas por erosão 

(Fig. 3) e progradação (Fig. 4) constantes, com eventos 

recentes caracterizados por transporte, deposição e 

remobilização de sedimentos. Na escala de tempo 

décadas até milhares de anos a extremidade NE da Ilha 

Comprida é marcada por intensa migração no sentido 

NE, em taxas variáveis de poucos metros a dezenas de 

metros por ano (Geobrás, 1966; Nascimento et al., 2008; 

Guedes et al., 2011). Variações na intensidade dos 

processos naturais (geológicos, meteorológicos e 

oceanográficos) bem como antrópicos.  

O principal agente antrópico na região foi a 

abertura do canal artificial do Valo Grande (Fig. 2), em 

1852, que criou uma atalho do rio Ribeira de Iguape para 

o porto da cidade de Iguape, no Mar Pequeno. Variações 

na vazão do canal, resultado do seu alargamento desde a 

construção e fechamentos (de 1978 a 1995) estão 

relacionadas às variações na taxa de migração para NE 

da desembocadura de Icapara (Nascimento et al., 2008). 

Dessa forma, o monitoramento da dinâmica da 

extremidade NE da Ilha Comprida na escala sazonal a 

decadal e sua comparação com os principais agentes 

naturais e antrópicos é uma forma de se verificar a 

efetividade de cada agente nessas variações.  

 

 

Fig. 2 - Mapa de localização de Ilha Comprida/SP (Guedes et 

al., 2011). 

 

Fotografias aéreas, imagens LANDSAT e 

levantamentos em campo com GPS (Global Positioning 

System) constituem ferramentas que puderam ser 

utilizadas no monitoramento da extremidade NE da Ilha 

Comprida com diferentes resoluções espaciais. 

 

 
Fig. 3 – Área de erosão marinha na Ilha Comprida/SP 

(cenário de 20 agosto de 2015). 
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Fig. 4 – Área de progradação marinha na Ilha 

Comprida/SP (cenário de 20 de agosto de 2015). 

 

O objetivo desse trabalho é avaliar a precisão 

dos levantamentos por fotografias aéreas disponíveis 

(1962 e 2000) e em campo, com uso de receptor GPS, e 

avaliar como suas resoluções espaciais e temporais 

impactam no estudo da taxa de migração da 

desembocadura de Icapara. 

O uso dessas geotecnologias no estudo têm 

sido imperativas para quantificar e qualificar em que 

medida as mudanças nesse litoral ocorrem, nos dias 

atuais, pela ação dos condicionantes ou agentes físicos lá 

presentes e integralmente atuantes, a saber: astronômicos 

(marés lunissolares), climatológicos (precipitação, 

tensão do vento e vento em superfície) e oceanográficos 

(clima de ondas e correntes litorâneas).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Procedimentos operacionais 

 

O mapeamento em execução está apoiado por 

novos dados espaciais coletados em campo durante o ano 

de 2015 e por uso de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG).   

As fotografias aéreas de 1962 e 2000 e a 

imagem de 2010, e seus respectivos mosaicos, foram 

georreferenciados com coleção de pontos de controle de 

campo, assegurando sua identificação para os cenários 

pretéritos, com base essencialmente em referências 

relativas a obras e edificações (Ribeiro et al., 2004).  

Foram utilizados receptores GPS (Global 

Positioning System) Garmin Map 60Cx (Fig. 5) e GNSS 

(Global Navigation Satellite System) Altus APS-3 para 

essa tarefa, nas campanhas realizadas em maio e 

agosto/2015. 

Dentro da metodologia consolidada, tendo 

como referência Ribeiro et al. (2004) e Ribeiro (2005), 

foi empregado o receptor GNSS Altus APS-3 de dupla 

frequência (L1/L2) (GPS/GLONASS) no modo 

posicionamento isolado e cinemático, para demarcação 

das feições do terreno de interesse imediato (Fig. 6). 

 

 
Fig. 5 - Determinação de coordenadas geodésicas de 

estação no campo com receptor GPS Altus APS-3 (maio 

de 2015). 

 

 
Fig. 6 - Determinação de coordenadas geodésicas de 

estações no campo com receptor GPS Altus APS-3 

(modo cinemático). 

 

Para o monitoramento das feições costeiras 

como linha de costa (linha da vegetação e crista de praia 

atual), perfis de praia e cordões litorâneos (praiais e 

dunares), estão sendo quantificadas geometricamente 

suas formas e extensões num trecho nordeste da ilha, 

escolhido por sua história de variação de posição sazonal 

e decadal. Foi utilizado o conjunto de geotecnologias 

complementado com os sistemas SPRING (Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas) e 

QGIS (Quantum GIS). Tais valores servirão de referência 

para a análise de associações com variáveis climáticas e 

oceanográficas.   

O monitoramento trimestral em campo está 

sendo complementado com a análise de objetos contidos 

em imagens obtidas por sensores remotos (LANDSAT) 

de média resolução objetivando a identificação das 

principais feições costeiras e suas variações em 

configurações espaciais em séries temporais distintas: 

linha de vegetação (crista da praia atual) e linha d'água 

instantânea. 

Medições da faixa de praia (entre preamar e 

baixamar) em ocasiões específicas, em maio e agosto de 

2015, durante as expedições de campo, proporcionaram 

geração posterior de modelos 3D de sua superfície, 

caracterizando o conjunto de sedimentos transportados 
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pela ação dos ventos, depositados e empilhados, gerando 

um pacote estocado de sedimentos na praia atual. 

O método de levantamento de campo foi 

caracterizado pelo posicionamento cinemático de pontos 

isolados (Fig. 6), com um receptor Altus APS-3 (L1/L2) 

onde foi configurada altura de 2m para a antena e taxa de 

armazenamento de 1s (Pinheiro et al., 2008).  

A partir dos dados brutos armazenados no 

cartão de memória, foi feito uso do serviço do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

Posicionamento de Ponto Preciso (PPP), considerando 

somente informações das órbitas e dos relógios dos 

satélites GPS, permitindo processar observações 

realizadas no campo (IBGE, 2009). 

Numa visão mais regional são apresentadas 

nas duas Figuras (7 e 8) a seguir cenários do litoral de 

interesse para as épocas de 2015 e para 2010. 

 

 

Fig. 7 - Visão geral da porção NE da Ilha Comprida, Praia do 

Leste e Iguape/SP - LANDSAT8 (15/2/2015). 

 

 

Fig. 8 - Visão geral da porção NE da Ilha Comprida, Praia do 

Leste e Iguape/SP - Google Earth (ano 2010). 

 

2.2. Metodologia para processamento de dados GNSS 

 

Foram realizadas duas campanhas de 

levantamento de campo utilizando o receptor GNSS 

Altus APS-3 (ALTUS, 2015) no modo cinemático. As 

campanhas foram realizadas nos dias 22 e 23 de maio de 

2015 e 20 de agosto de 2015, onde o receptor estava 

programado para armazenar dados com o intervalo de 

coleta de um segundo no modo cinemático, gerando 

assim um conjunto de um pouco mais de 43.000 pontos 

coletados em cada levantamento. 

O sistema GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems) é composto por diversos sistemas de 

posicionamento por satélites. Atualmente estão 

totalmente operacionais os sistemas americano e russo, 

GPS e GLONASS, respectivamente. Além desses 

sistemas estão em desenvolvimento o sistema chinês 

BEIDOU/COMPASS e o europeu GALILEO (VAZ et 

al., 2013, p. 530). 

Para o pós-processamento dos dados coletados 

em campo escolheu-se utilizar o serviço de PPP 

disponibilizado online e gratuito pelo IBGE.  

"No posicionamento com GNSS, o 

termo PPP normalmente refere-se à obtenção 

da posição de um ponto utilizando as 

observáveis da fase da onda portadora, 

coletadas por receptores de duas frequências e 

em conjunto com os produtos precisos (órbitas 

e erro dos relógios dos satélites), como por 

exemplo, aqueles disponíveis no IGS 

(International GNSS Service) ou NRCan" 

(IBGE, 2013, p. 3). 

Segundo Rosa (2008), a qualidade das 

coordenadas estimadas no PPP e seus efeitos estão 

relacionados, principalmente, aos erros considerados no 

processamento dos dados, cuja remoção parcial ou 

completa dos efeitos e realizada através de modelos 

matemáticos. 

Portanto, além da utilização de produtos 

precisos das órbitas e erro do relógio dos satélites, o 

serviço PPP realiza correção de ionosfera, correções dos 

desvios e variações dos centros de fase das antenas, 

correção dos efeitos troposféricos, correção de carga 

oceânica através do modelo FES2004, e utiliza o modelo 

de velocidades VEMOS2009, além do modelo de 

ondulação geoidal MAPGEO2010. (IBGE, 2013, p. 4-7) 

De acordo com Monico (2008, p. 316) no PPP, 

utilizando receptores de dupla frequência, aumenta-se 

consideravelmente a precisão em relação a 

levantamentos que utilizam apenas uma frequência, que 

é o caso desse mapeamento costeiro executado. Isso 

ocorre porque tanto a pseudodistância quanto o 

batimento da fase das duas portadoras, quando 

combinadas em dupla frequência permitem produzir a 

observável íon-free para a pseudodistância e para a fase. 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As fotos empregadas possuem as seguintes 

resoluções espaciais: 3,78m (ano 1962) e 4,78m (ano 

2000). A imagem de 2010 possui 1,72 m de resolução 

espacial. 

Os levantamentos estáticos ponto isolado com 

o receptor Garmin (Fig. 9) tiveram os resultados 

apresentados na Tabela 1 a seguir. 

 

Google Earth 

LANDSAT8 
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Fig. 9 - Determinação de coordenadas geodésicas de 

estação no campo com receptor GPS Garmin Map 60Cx 

(agosto de 2015).  

 

TABELA 1 – COORDENADAS UTM (FUSO 23) DE 

PONTOS DE CONTROLE DE CAMPO. 

Identificação E (m) N (m) 

P1 243688,843 7262571,829 

P2 243690,180 7262573,414 

P3 243687,431 7262574,292 

P4 253165,933 7267100,016 

P5 251657,717 7266343,313 

P6 253026,655 7267373,121 

P7 244251,063 7261924,482 

P8 244217,297 7261902,333 

P9 243088,747 7261806,200 

P10 242066,509 7260835,380 

P11 241458,363 7264816,452 

P12 241487,487 7264848,842 

P13 245229,973 7267201,566 

P14 249622,611 7267532,154 

P15 252913,187 7269489,427 

P16 254808,122 7270206,727 

P17 255165,103 7269635,876 

P18 255119,315 7269705,768 

P19 255820,415 7270765,211 

 

Segundo o manual do usuário do serviço PPP 

(IBGE, 2013, p. 29) a precisão esperada para o 

processamento, utilizando o PPP, para levantamentos 

realizados com receptores de dupla frequência e com um 

tempo longo de coleta de dados, é de aproximadamente 

0,005m para as coordenadas planimétricas e de 0,010m 

para a componente altimétrica. 

Entretanto, se realizar este processamento no 

modo cinemático, com dados coletados no modo estático, 

consegue-se chegar e estabilizar nesta precisão. Porém ao 

se realizar este processamento com um levantamento 

cinemático há muita perda de ciclo, perda de sinal ou 

alguma outra inconsistência, que ao ocorrerem geram 

uma degradação na precisão das coordenadas, que só 

melhorará após alguns minutos em que o receptor resolva 

essas inconsistências.  

Em seu estudo, Faustino (2006) apresenta 

comparações de precisão e ruídos entre a utilização de 

uma estação estática processada como estática, uma 

estação estática simulando um levantamento cinemático, 

e um levantamento cinemático processado como 

cinemático; todos os três utilizando o serviço PPP. 

A partir dos levantamentos de campo 

realizados em 22 e 23 de maio de 2015 foram reunidas  

medições precisas de coleção de coordenadas terrestres 

de um total de 25.274 pontos percorridos, no modo de 

operação cinemático, em intervalos de aquisição de 1s de 

tempo (Altus, 2015).  

A partir dos levantamentos de campo 

realizados em 20 de agosto de 2015 foram reunidas  

medições precisas de coleção de coordenadas terrestres 

de 17.807 pontos percorridos, no modo de operação 

cinemático, em intervalos de aquisição também de 1s de 

tempo (Altus, 2015).  

A seguir são apresentados gráficos indicativos 

da qualidade das observações GNSS, nas campanhas 

realizadas. 

 
Gráfico 1 – Variação da precisão para as componentes 

planimétricas e altimétrica em 22 e 23 de maio de 2015. 
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Gráfico 2 – Variação da precisão para as componentes 

planimétricas e altimétrica após resolução das 

inconsistências em 22 e 23 de maio de 2015. 
 

 

Gráfico 3 – Variação da precisão para as componentes 

planimétricas e altimétrica em 20 de agosto de 2015. 

 

 

Gráfico 4 – Variação da precisão para as componentes 

planimétricas e altimétrica após resolução das 

inconsistências em 20 de agosto de 2015. 

 

 

 
 

Através dos gráficos 1 ao 4 é possível  

verificar que nos dois levantamentos realizados a 

precisão é bem baixa nos primeiros minutos de tempo, 

apresentando resultado satisfatório após os primeiros 20 

minutos. Isso acontece devido ao tempo necessário para 

que os receptores GNSS coletem os almanaques e 

resolvam as ambiguidades e inconsistências (MONICO, 

2008). 

Também é perceptível no gráfico referente a  

20 de agosto de 2015 que, ocorrido o problema, como por 

exemplo, perda de ciclo durante a execução do 

levantamento, a precisão é deteriorada. Após alguns 

minutos a precisão se comporta como a desejada após a 

resolução das inconsistências. 

É perceptível também que, durante a maior 

parte do tempo dos levantamentos, com exceção dos 

momentos de inconsistência nos dados, a precisão se 

manteve estável e na casa dos 5 cm para as componentes 

planimétricas, e na casa dos 15 cm para a componente 

altimétrica. 

Na Fig. 10 é apresentada linha indicativa de 

parte do caminhamento em campo, realizado em 22 de 

maio de 2015, com o propósito de demarcação da linha 

de vegetação, linha d'água instantânea e uma "costura" no 

terreno feita para modelagem 3D da faixa de praia atual. 

Na Fig. 11 pode ser visualizada  a linha 

plotada sobre mosaico de fotografias, ainda numa visão 

geral de sua posição espacial sobre imagem do Google 

Earth, para a data de 06/10/2010. 

   

 

Fig. 10 - Plotagem de pontos GPS (22/maio/2015). 

 

 

Fig. 11 - Plotagem de pontos GPS (maio/2015) sobre a porção 

NE da Ilha Comprida/SP (Google Earth, data: 06/10/2010). 

 

Com base nessas medições foi possível gerar 

uma sequência de pontos plotados sobre fotografias 

aéreas históricas previamente mosaicadas e 

georreferenciadas da região, para as épocas de 1962 (Fig. 

12) e 2000 (Fig. 13). Posteriormente foi feito o ensaio da 

plotagem também sobre imagem do Google Earth (data: 

-47.438 -47.436 -47.434 -47.432 -47.43 -47.428 -47.426 -47.424 -47.422

-24.69

-24.688

-24.686

-24.684

-24.682

-24.68

-24.678

-24.676

-24.674
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06/10/2010) (Fig. 14). Foi feito uso dessa imagem para 

extração de cenário a interpretar feições do terreno, do 

ponto de vista dos processos geológicos nesse litoral. As 

fotografias aéreas disponíveis tiveram um tratamento de 

correção de sua geometria, com aplicação de técnica de 

georreferenciamento (Ribeiro, 2005) a partir da coleção 

de estações ocupadas. 

Foi feito uso do sistema geodésico 

SIRGAS'2000 como referência para os mapeamentos 

digitais nos ambientes computacionais do SPRING e 

QGIS. Adotou-se o sistema de coordenadas UTM, para o 

fuso de projeção nº 23. 

 

   

     

Fig. 12 - Fotografias aéreas históricas mosaicadas - ano 1962 - 

porção NE da Ilha Comprida/SP. 

 

  

  

Fig. 13 - Fotografia aérea histórica - ano 2000 - porção NE da 

Ilha Comprida/SP. 

 

 

Fig. 14 - Imagem Google Earth - data 06/10/2010 - porção NE 

da Ilha Comprida/SP. 

 

 

Fig. 15 - Plotagem de pontos GPS (agosto/2015) sobre detalhe 

da porção NE da Ilha Comprida/SP (Google Earth ano 2010). 

 

 

Fig. 16 - Plotagem de pontos GPS (maio e agosto/2015) 

sobre detalhe da porção NE da Ilha Comprida/SP 

(Google Earth ano 2010). 

 

A partir da validação das coordenadas das 

estações que compuseram as linhas de vegetação e 

d'água, foram plotadas essas estações sobre as fotografias 

(1962 e 2000) e imagem (2010). 

Nas referidas fotografias aéreas e imagem a 

seguir são apresentadas as linhas de vegetação extraídas 

por meio de método de edição vetorial no sistema 

SPRING (Fig. 17, Fig. 18 e Fig. 19). 
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Fig. 17 – Linha de vegetação (verde) extraída da foto de 

1962. 

 

 

Fig. 18 – Linha de vegetação (azul) extraída da foto de 

2000. 

 

 

Fig. 19 – Linha de vegetação (vermelha) extraída da 

foto de 2010. 

 

A partir da validação das coordenadas das 

estações que compuseram as linhas de vegetação e 

d'água, foram plotadas as estações relativas à linha de 

vegetação entendendo que é  mais apropriado identificar 

esse objeto sobre as fotografias aéreas, usando critérios 

de cor, textura e forma numa interpretação visual. 

Tendo como referência a linha de vegetação 

extraída da fotografia de 1962 e a linha de vegetação 

medida no campo com GNSS (agosto/2015), é possível 

identificar dois polígonos para progradação e para 

erosão. 

Tendo como referência a linha de vegetação 

extraída da fotografia de 2000 e a linha de vegetação 

medida no campo com GNSS (agosto/2015), é possível 

identificar dois polígonos, para progradação e para 

erosão. 

Tendo como referência a linha de vegetação 

extraída da imagem de 2010 e a linha de vegetação 

medida no campo com GNSS (agosto/2015), é possível 

identificar quatro polígonos para erosão e para 

progradação. 

As linhas de vegetação medidas com o 

receptor Altus APS-3 em 2015 apresentam alterações 

significativas no desenho da linha de vegetação, quando 

comparadas esta com aquelas extraídas de cenários de 

1962, 2000 e 2010. Aspectos importantes se destacam 

para a análise espacial, na quantificação de perímetros e 

áreas desses polígonos.  

Voltando à análise da área de estudo nota-se 

que o litoral teve sua alteração mais expressiva em seu 

desenho (linha de costa) quando foi construída a 

barragem em 1995 em Valo Grande. O canal foi aberto 

em 1852. Após 1995 a progradação foi mais veloz na 

porção NE da Ilha Comprida. Entre 2000 e 2010 a 

velocidade foi na ordem de 69m/ano, enquanto que de 

1962 a 2000 foi na ordem de 17m/ano (Fig. 20). 

 

Fig. 20 – Fotografia de 2000 com velocidades de 

progradação e erosão com apoio na plotagem de linhas 

de vegetação de 1962 (azul) e de 2010 (vermelha). 

 

Fig. 21 – Imagem Google de 2010 com plotagem de 

linhas de 1962 (azul) e de 2000 (verde), com destaque 

em vermelho da praia arenosa demarcada com GPS (22 

e 23 de maio de 2015). 
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Fig. 22 – Imagem Google de 2010 com plotagem de 

linhas de 1962 (azul) e de 2000 (verde), com destaque 

em vermelho da praia arenosa demarcada com GPS (2o 

de agosto de 2015). 

 

As Fig. 21 e 22 indicam cenários sobre a 

imagem Google de 2010 das linhas medidas no campo 

com tecnologia GPS. 

A seguir são apresentados na Fig. 23 os 

mesmos cenários para as três épocas: 1962, 2000 e 2010, 

sendo que numa visão geral estilizada em cores distintas 

(azul, verde e vermelho), onde é notada a forte dinâmica 

desse litoral através dos desenhos da linha de costa. 

 

 

Fig. 23 – Carta de composição em áreas das fotografias 

de 1962 e 2000, e imagem de 2010 (sistema geodésico 

SIRGAS’2000 e sistema de coordenadas UTM, fuso 23). 

 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

As posições da linha de costa, quando 

comparadas entre si, ou seja, entre as épocas de maio e 

agosto de 2015, observou-se trechos do litoral com 

erosão e progradação. Esse comportamento está 

condicionado à vazão líquida e sólida proveniente do Mar 

Pequeno, tendo como fonte o canal de Valo Grande (Fig. 

1b). 

Estudos já apontavam contribuições nesse 

processo de alterações em função da construção desse 

canal Valo Grande, com pesquisas direcionadas no 

campo de ecologia e biologia, especialmente nos 

ambientes costeiros caracterizados pelos manguezais. 

As investidas de campo em 2015 

proporcionaram dados novos a respeito de contribuições 

efetivas na compreensão da dinâmica costeira local, com 

foco na morfodinâmica praial. Os valores de erosão 

chegaram, em números lineares, na ordem de 240 m em 

10 anos e a progradação na ordem de 690 m também em 

10 nesse litoral. Muehe (2005) sugere um zoneamento de 

áreas de risco de erosão, com base em sua velocidade 

calculada.  

Do ponto de vistas do uso das geotecnologias, 

em especial o uso do receptor Altus APS-3, é imperativo 

que um procedimento de otimização do tempo de 

rastreio, com maior espera antes do início dos trabalhos 

cinemáticos, uma vez que são necessários 20 min para 

que tenha-se o máximo de precisão na geração das 

coordenadas dos pontos do caminhamento sobre a linha 

de vegetação.  

O erro associado à identificação da feição no 

terreno não comprometeu a análise final, uma vez que foi 

bem menor do que a precisão alcançada nos 

levantamentos GPS.  

A partir dos experimentos analíticos de 

cálculo das posições com uso do serviço PPP observou-

se que 5 cm de precisão para os componentes 

planimétricos não comprometeram as análises das 

variações posicionais da linha de vegetação ao longo do 

tempo estudado. 

Os métodos aqui apresentados, aplicados e 

comentados devem ser amplamente difundidos em áreas 

nas Ciências da Terra e Engenharias, em projetos que se 

dedicam a pesquisar e estudar processos costeiros que 

possuem dinâmica própria sob o efeito dos 

condicionantes do meio físico e também agentes 

antropogênicos. 
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