
 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 1 

XIII ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

 

VARIAÇÃO DA LINHA DE COSTA NO LITORAL CENTRAL DE 

SERGIPE ENTRE OS ANOS DE 1988 A 2019 

Karen Ariadne L. Santos 1; Karina Milagres Neves  2; Weslei Almeida Santos 3 ; Igor Vieira 

Leite4; André Quintão de Almeida 5 

 

Esse estudo teve como objetivo principal avaliar a variação da linha de costa no litoral central do 

estado de Sergipe, entre as Praias dos Artistas, Praia da Atalaia e Praia da Cinelândia. A variação da 

linha de costa foi analisada entre os anos de 1988 a 2019, por mapeamento automático multitemporal 

de imagens de Satélite Landsat, realizado com a ferramenta C.A.S.S.I.E, integrada a plataforma 

Google Earth Engine. O processamento dos dados permitiu gerar valores de envelope e taxa da 

variação da linha de costa ao longo dos anos. As taxas foram obtidas por dois diferentes métodos: 

taxa por regressão linear e taxa por ponto de terminação. A taxa de variação apresentou valores entre 

-0,64 e 11,91 m.ano-1 e predominou o comportamento de acresção ao longo do tempo. O envelope de 

variação da linha de costa apresentou menores valores na Praia dos Artistas (25,77 m) e maiores 

valores na Praia de Atalaia (361,67 m). Esses resultados permitem identificar a dinâmica da área 

costeira em médio prazo e avaliar possíveis tendências do comportamento a erosão, estabilidade ou 

acresção, como subsídio ao planejamento costeiro do trecho, que se encontra em constante alteração. 

Palavras-Chave – Landsat, C.A.S.S.I.E., Google Earth Engine. 

 

INTRODUÇÃO  

As zonas costeiras são caracterizadas por complexa interação entre agentes ambientais como 

ondas, marés e ventos. Além disso, são regiões de intensa atividade populacional, o acarreta em maior 

fragilidade dos ecossistemas presentes, por isso se faz necessário o monitoramento e gestão territorial 

nessas regiões. 

A zona costeira do estado de Sergipe é formada por uma planície costeira que tem modelo 

clássico de formação de costas que avançam em direção ao oceano, caracterizada por apresentar 

tendência progradacional da linha de costa (DOMINGUEZ, et. al., 1992), expondo uma ampla 

planície arenosa de depósitos praias. As praias arenosas, representam grande parte da faixa costeira 

do mundo, e nas últimas décadas têm sofrido processo de erosão (LUIJENDIJK et al., 2018). Da 

mesma forma, no litoral sergipano, tem sido identificada maior variabilidade no comportamento da 

linha de costa e a ocorrência frequente de eventos erosivos, contrariando a tendência progradacional 

do modelo tradicional. 

O estudo de eventos costeiros e variação da linha de costa, é convencionalmente realizado em 

uma série de dados temporais, obtidos por fotografias aéreas, imagens de satélite, imagens de radar 
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ou dados obtidos em campo com georreferenciamento de pontos de controle em amostragens 

temporais (MOORE, 2000; KERMANI et al., 2006). 

A compilação desses dados e vetorização das informações para uma série temporal, demanda 

tempo e capacidade de processamento de máquinas, contudo com os avanços tecnológicos, hoje é 

possível realizar essa rotina de forma automática com uso do sensoriamento remoto, 

geoprocessamento de dados e programação. Atualmente existem softwares disponíveis para realizar 

a análise da variação da linha de costa, fundamentada em princípios de sensoriamento remoto e 

segmentação de imagens de satélite (THIELER et al., 2009; VOS et al., 2019). 

Hoje uma excelente ferramenta em processamento geospacial baseado em nuvem, denominada 

Google Earth Engine (GEE), permite armazenar, recuperar, processar e analisar dados geoespaciais 

em escala local a planetária, auxiliando na toma de decisão final. Essa têm sido a plataforma base 

para o desenvolvimento de muitos projetos que visam superar as limitações de infraestrutura e tornar 

possível o processamento de grandes quantidades de dados com rapidez e precisão (GORELICK, 

2017; MUTANGA, 2019). 

Diante disso, o presente trabalho se propõe em apresentar os resultados de dados processados 

na ferramenta Coastal Analysis System via Satellite Imagery Engine (C.A.S.S.I.E) para detecção e 

análise da linha de costa das praias do litoral central do Estado de Sergipe, o principal ponto Turístico 

do município de Aracaju. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo está situada entre as coordenadas geográficas 10°57’57’’e 11°00’01’’sul e 

37°03’14’’ E 37°02’10’’ oeste, no litoral central do estado de Sergipe (Figura 1). Partindo da margem 

direita da foz do rio Sergipe, a área abrange as praias dos Artistas, Atalaia e Cinelândia, com cerca 

de 5,2 Km de extensão. 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo na América do Sul (a), mais precisamente no litoral central do 

Estado de Sergipe (b), na cidade de Aracaju, entre as Praias dos Artistas, Atalaia e Cinelândia. 

A execução desse trabalho envolveu as seguintes etapas: (1), mapeamento multitemporal da 

linha de costa no programa Coastal Analysis via Satellite Imagery Engine – C.A.S.S.I.E (C.A.S.S.I.E., 

2020); e (2), análise estatística da taxa de variação da linha de costa entre os anos de 1988 e 2019. 



 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

Mapeamento multitemporal da linha de costa 

O mapeamento multitemporal foi realizado na plataforma C.A.S.S.I.E. (C.A.S.S.I.E., 2020), 

partindo da escolha do satélite a ser usado, seguindo por indicação da área de interesse, escolha de 

percentagem de cobertura de nuvens, definição do período de amostragem e definição da extensão e 

espaçamento entre os transects. Nesta análise, foram selecionadas quatro cenas do satélite Landsat, 

relativas aos anos de 1988, 1999, 2009 e 2019, fornecidas pela USGS/NASA, com 30 metros de 

resolução óptica, ciclo de captura de 16 dias e 2% de cobertura em nuvens (Figura 2). 

  

Figura 2 - Linha de Costa do litoral central do Estado de Sergipe nos anos de (a)1988, (b) 1999, (c)2009 e (d) 2019, 

adquiridas no Google Earth Engine (GEE). 

A C.A.S.S.I.E (C.A.S.S.I.E., 2020), é uma ferramenta que possibilita de forma prática e rápida 

o mapeamento da variação da linha de costa via acesso direto a dados públicos dos satélites Landsat 

ou Sentinel e processamento dos dados em nuvem, integrado a plataforma Google Earth Engine 

(GOOGLE EARTH ENGINE, 2020). 

O algoritmo para detecção da linha de costa incluso no programa C.A.S.S.I.E., utiliza o índice 

NDWI (Normalized Difference Water Index) e o processo de limiarização binária dos valores 

resultantes, onde por equilíbrio de histograma, uma imagem em níveis de cinza é definida a preto e 

branco, gerando uma separação automática da água e terra (CONCATTO et al., 2018). Esta 

segmentação é obtida com base no histograma da imagem, através do método de Otsu (OTSU, 1979). 

O método é aplicado para todas as imagens que foram selecionadas, e dessa forma é possível obter 

uma série temporal de variação da linha de costa dos respectivos anos.  

Feita a seleção das imagens na plataforma, foi delimitada a linha base na porção do continente, 

como datum de referência para análise da possível variação entre as linhas de costa mapeadas. Por 

fim foi definido o espaçamento de 200 metros e extensão de 1600 metros para a geração dos transects, 

que são lançados perpendicularmente a linha base para estabelecer pontos de medição.  

Conforme a metodologia, foi possível detectar a posição da linha de costa nos respectivos anos; 

obter a variação da linha de costa segundo as classes acrescida (> +0,5 m.ano-1), estável (+0,5 a -0,5 

m.ano-1), erodida (-0,5 a -1 m.ano-1) e intensamente erodida (-1 a -3 m.ano-1), erosão severa (-3 a -5 

m.ano-1) e erosão extrema (>-5 m.ano-1) (LUIJENDIJK et al., 2018) em cada transect mapeada. Essa 

variação da linha da costa foi avaliada através de análises estatísticas em valores de taxa de regressão 
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linear (linear regression rate - LRR), taxa de ponto de terminação (end point rate - EPR), e envelope 

de variação da linha de costa (shoreline change envelope - SCE) (THIELER et al., 2009). 

Estatística da taxa de variação da linha de costa 

A taxa de variação da linha de costa foi obtida pelos métodos de taxa de ponto de terminação 

(EPR) e taxa regressão linear (LRR). A EPR expressa o movimento entre a linha de costa mais antiga 

e mais recente ao longo do tempo decorrido. O cálculo é de simples aplicação, embora em caso de 

mais de duas datas, desconsidera as demais informações e algumas tendências de erosão ou acresção 

entre o período podem ser perdidas. Já a LRR inclui todos os dados, e taxa equivale a inclinação da 

reta da regressão, gerando a linha de tendência para todos os pontos (THIELER et al., 2009). 

A maior distância entre as linhas de costa mapeadas é vista no envelope de alterações da linha 

de costa (SCE). O índice expressa a distância entre a linha de costa mais distante e a mais próxima 

da linha de base definida, que intercepta cada transect. Esse índice representa a variação total do 

movimento da linha de costa para todas as posições mapeadas, independentemente do tempo 

(THIELER et al., 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A taxa de variação da linha de costa apresentou valores médios de 1,76 m.ano-1 pelo método 

LRR, e 2,42 m.ano-1 pelo método EPR na Praia dos Artistas. Na praia de Atalaia ocorreram valores 

médios de 8,9 m.ano-1 pelo método LRR e 9,9 m.ano-1 pelo método EPR. Já o trecho da Praia da 

Cinelândia, apresentou valores médios de 9,25 m.ano-1 pelo método LRR e 9,57 m.ano-1 pelo método 

EPR. Pontualmente, na praça de evento da orla (transect 3, Figura 4), foram encontrados valores de 

-0,64 m.ano-1 e 1,69 m.ano-1, para LRR e EPR, respectivamente (Tabela 1).  

Nota-se que, no geral, os valores de taxa de variação por ambos os métodos apresentam uma 

relação linear positiva, com valor de coeficiente de correlação de 0,89 (Figura 3). Na transect 3, a 

linha de costa mais antiga (1988) é transgredida por uma linha de costa de tempo mais jovem (2009), 

nesse caso, os valores de taxa de variação são mais realísticos pelo método LRR, já que o método 

EPR desconsidera os tempos intermediários, desprezando a erosão que ocorreu em 2009 para o 

cálculo da taxa de variação. 

 
PRAIAS PRAIA DOS 

ARTISTAS 
PRAÇA DE EVENTOS DA ORLA 

(TRANSECT 3) 
PRAIA DA ATALAIA PRAIA DA CINELÂNDIA 

Range da LRR  
(m.ano-1) 

0,72-3,6 

 

-0,64* 5,64-10.05 

 

8,39-9,65 

Média LRR 
(m.ano-1) 

1,76 - 8,9 9,25 

Range da EPR 
(m.ano-1) 

0,83-3,32 

 

1,69* 8,69-11,51 

 

9,13-10,24 

 

Média da EPR 
(m.ano-1) 

2,42 - 9,91 9,57 

Comportamento 
 

Acresção Erosão (por LRR) 

Acresção (por EPR) 

Acresção Acresção 

*Valor único 

 

Tabela 1- Range de valores de taxa de variação da linha de costa obtidos pelo método da taxa do ponto de terminação 

(EPR) e regressão linear (LRR). 
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Figura 3 - Correlação entre taxa de variação da linha de costa obtida pelos métodos EPR LRR. 

 

Para a série temporal considerada, as transects apresentaram tendência geral de acrescão (taxa 

de variação > +0,5 m/ano), enquanto que somente a transect 3, nas proximidades da praça de eventos 

da Orla de Atalaia, apresentou um comportamento de erosão (taxa de variação > -0,5 a -1 m/ano), 

considerando o método de taxa por regressão (LRR) (Figuras 4). 

Bittencourt et al. (2006), classificou a linha de costa na área próximo a foz do rio Sergipe como 

de elevada variabilidade, devido as grandes alterações temporais e espaciais relacionadas a dinâmica 

do delta de maré vazante e migração do talvegue do rio Sergipe para sul, com intervalos 
caracterizados por trechos recuados (erodidos) e progradantes (acrescidos). Essa interpretação 

corrobora o comportamento variável de acresção e erosão, identificado no trecho norte do litoral, 

entre as Praias dos Artista e Atalaia nos anos observados (Figura 4). 

 

Figure 4 – Evolução da linha de costa no litoral central de Sergipe, entre as Praias dos Artistas e Praia de 

Cinelândia. Imagem do Google Earth, 2020. 
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A análise do envelope da variação da linha de costa (SCE), durante os anos de 1988 a 2019, 

demonstrou valor médio de 279 metros para a linha de costa mapeada. O ponto de menor variação da 

linha de costa ocorreu na transect 1, na praia dos Artistas com valor de 25,78 metros, já o ponto de 

maior variação espacial da linha de costa ocorreu na transect 5 com valor de 361,6 metros na praia 

de Atalaia, na altura do Kartódromo. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram a dinâmica da área costeira ao longo de 3 décadas, permitindo 

identificar o comportamento predominante de acresção, quando considerada toda a faixa temporal em 

análise. Ressalta-se a aplicabilidade da ferramenta como subsídio ao planejamento de áreas costeiras, 

especialmente na área do estudo, a qual está em constante alteração. 
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