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RESUMO – A ausência de gestão e planejamento urbano de forma eficaz acaba proporcionando 

zonas de riscos e vulnerabilidades socioambientais, sendo as litorâneas de maior iminência devido ao 

acréscimo do nível do mar, atrelado também à erosão costeira. O presente trabalho objetiva realizar 

uma análise da variabilidade espaço-temporal da linha de costa da região litoral da cidade de João 

Pessoa – PB, especificamente no sul da praia de Cabo Branco, na praia do Seixas e na praia da Penha, 

com a utilização do programa CASSIE (Costal Analyst System Space Imagery Engine), pertencente 

a plataforma Google Earth Engine (GEE). O período analisado compreendeu anos desde 1990 a 2022 

(32 anos), sendo utilizadas 8 imagens do satélite Landsat. Foram gerados 8 linhas de costa e 70 

transectos, os quais apresentaram comportamento que variaram, desde uma maior quantidade de 

acresção de sedimentos até regiões com comportamento de erosão. Os transectos produzidos no 

presente estudo evidenciaram que a região Sul da praia da Penha apresentou processo de erosão no 

período analisado. Desta forma, é imprescindível que ações voltadas ao planejamento e controle da 

expansão urbana da região costeira da cidade de João Pessoa – PB sejam desenvolvidas por parte dos 

tomadores de decisão. 

Palavras-Chave: Linha de costa; CASSIE; Sensoriamento Remoto. 

 

ABSTRACT – The absence of effective urban management and planning ends up providing zones 

of socio-environmental risks and vulnerabilities, being as coastal areas of greater importance due to 

the increase in the level of protection, also linked to environmental protection. The present work aims 

to perform an analysis of the temporal variability of the coastline of the coastal region of the city of 

João Pessoa – PB, specifically in the south of Cabo Branco beach, Seixas beach and Penha beach, 

using the CASSIE program (Costal Analyst System Space Imagery Engine), belonging to a Google 
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Earth Engine (GEE) platform. The completed period comprised from 1990 to 2022 (32 years) using 

8 Landsat satellite images. 8 shorelines and 70 transects were generated, which were the behaviors 

that varied, from a greater amount of sediment accretion to regions with erosion behavior. The 

transects produced in the present study showed that the South of Praia da Penha region showed an 

erosion process in the analyzed period. Thus, it is essential that actions aimed at planning and 

controlling urban expansion in the coastal region of the city of João Pessoa - PB are developed by 

decision makers. 

Keywords: Shoreline; CASSIE; Remote Sensing. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano no Brasil, presenciado nos últimos anos, vem provocando uma rápida 

expansão territorial e populacional, porém, sem o acompanhamento de um planejamento urbano 

apropriado para o seu devido sustento logístico-estrutural. O tipo de ordenamento urbano executado 

em uma cidade afeta diretamente a qualidade de vida de uma população, pois influencia diretamente 

na logística de funcionamento de um centro urbano, seja no acesso e mobilidade dentro da cidade, na 

disposição de residências, edifícios, parques, entre outros pontos de interesse social (Vargas e 

Valentin, 2017). 

 A ausência de uma gestão de planejamento urbano efetiva e participativa acaba por muitas 

vezes proporcionando uma situação condizente com a presença e reverberação de riscos e 

vulnerabilidades socioambientais às populações que se encontram diretamente afetadas, 

principalmente quando as mesmas se encontram em áreas de riscos ambientais (Macêdo et al., 2019). 

Dentre estas zonas de risco, as litorâneas são as de maior iminência devido ao acréscimo do nível do 

mar, atrelado também à erosão costeira (Claudino, 2020). 

De acordo com o Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa (PROCOSTA), 

a zona costeira brasileira é uma das mais extensas do mundo, com mais de 8.500 km² de área, 

envolvendo diretamente 395 municípios, dispostos em 17 estados, englobando mais de 26% da 

população nacional. Sabendo-se que a importância de estudos sobre riscos às zonas costeiras deve-se 

a correlação entre a extensão e o nível de desenvolvimento urbano e populacional, no Brasil é de 

grande relevância a investigação desses processos. Além disso, as zonas costeiras brasileiras possuem 

importância ecossistêmica e socioeconômica, por serem zonas portuárias (PROCOSTA, 2018). 

Dentre os indicadores existentes para analisar o processo de erosão costeira, a linha de costa 

é um dos principais, apresentando característica de representar a fronteira entre o oceano e o 
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continente, possuir parâmetros para quantificar a evolução das alterações dos sedimentos e a posição 

da linha costeira ao longo do litoral. No entanto, existe uma série de fatores que dificultam o 

monitoramento da linha de costa, que vão desde a dificuldade da aquisição dos dados, até o 

gerenciamento e processamento dos mesmos, a escassez de dados e o elevado custo para o 

processamento. Diante disto, o sensoriamento remoto se destaca por auxiliar no monitoramento ao 

longo dos anos das linhas costeiras através das imagens de satélite. As principais dificuldades 

encontradas em se trabalhar com as informações de sensoriamento remoto se dão pela aquisição (falta 

de imagens em períodos específicos e nuvens) e o processamento (volume de dados). Buscando 

minimizar estes problemas e dificuldades, em 2017 surgiu o Google Earth Engine (GEE), uma 

ferramenta computacional em nuvem, unindo o banco de dados e o processamento em um único 

servidor e permitindo o desenvolvimento de diversas aplicações (Mutanga e Kumar 2019). 

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise da 

variabilidade espaço-temporal da linha de costa da região litoral da cidade de João Pessoa – PB, 

especificamente no sul da praia de Cabo Branco, na praia do Seixas e na praia da Penha, com a 

utilização do programa CASSIE (Costal Analyst System Space Imagery Engine), pertencente a 

plataforma Google Earth Engine (GEE). 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área selecionada para a análise do estudo, é a região sul da praia de Cabo Branco, Praia 

dos Seixas e Praia da Penha da cidade de João Pessoa (PB), como visto na Figura 1. A cidade é a 

capital do estado da Paraíba no Brasil, é um polo turístico e econômico e possui população estimada 

em de 825.796 habitantes, 65 bairros oficiais em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geográfico de 

Estatística (IBGE). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), sua temperatura média 

é de 26,8ºC, e sua precipitação pode chegar até 1800 mm durante o período chuvoso, que ocorre entre 

março e agosto. 
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Figura 1 - Área de Estudo – Litoral Sul da cidade de João Pessoa – PB 

 

Devido aos diferentes tipos de localidades e atividades em cada uma destas zonas, a área de 

estudo foi dividida em três setores: Setor I: Região Sul da praia de Cabo Branco, que possui inúmeros 

restaurantes e hotéis; Setor II: Região da praia dos Seixas, onde localiza-se pontos turísticos como o 

Farol de Cabo Branco – ponto mais oriental do Brasil; Região III: Região da praia da Penha e ao sul, 

onde ocorrem anualmente comemorações tradicionais de romeiros da região, além da área ser 

tombada e protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, segundo 

dados da Secretaria de Turismo de João Pessoa, em 2018. A setorização está demonstrada na Figura 

2. 

 

Figura 2 – Setores da área de estudo 

 

Processamento dos dados na ferramenta Coast Analyst System from Space Imagery Engine 

(CASSIE) 

Os códigos criados pelo Google Earth Engine, também podem ser compartilhados 

livremente, e implementados em diferentes plataformas, uma delas é a CASSIE (Coastal Analyst 

System from Space Imagery Engine), cuja utilização no presente trabalho se deu para a análise do 

histórico da linha de costa. A CASSIE é uma ferramenta web de código aberto integrada à plataforma 

GEE capaz de oferecer, de maneira acessível, acesso direto a dados públicos de satélites 

internacionais, contando com sofisticadas capacidades de análise para mapeamento e análise 

programada da linha costeira usando imagens de satélite, tanto no domínio espacial quanto temporal. 

A ferramenta foi produzida para atender às necessidades de cientistas, gestores e estudantes, com 

enfoque na conservação dos recursos naturais do Planeta (Almeida et al., 2021). 

A plataforma CASSIE permite a escolha de dois satélites para a seleção das imagens, o 

Sentinel, com resolução espacial de 10 metros, e o Landsat com resolução espacial de 30 metros. Para 

o presente trabalho, foi feita uma análise de 32 anos, iniciando no ano de 1990, até o ano de 2022. 
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Como o presente estudo objetiva a comparação de dados de mais de 30 anos, a escolha do satélite foi 

o Landsat, tendo em vista que sua extensão de tempo no trabalho de coleta de dados decorre desde 

1984 até os dias atuais, e em contrapartida, o satélite Sentinel só trabalha com coletas de dados desde 

2013 até a atualidade. O pré-processamento iniciou-se com a escolha das imagens que representariam 

esses 32 anos, sendo o principal critério, a menor cobertura de nuvens (%) oferecida ao período. 

Foram selecionadas um total de 8 imagens, com seus principais dados descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Dados das imagens do satélite Landsat usadas no presente estudo 

Satélite ID da Imagem Data Hora Resolução % Nuvens Sensor 

Landsat-9 LC09_L1TP_214065_20220323_20220406_02_T1 23/03/2022 12:29 30 3.1% OLI/TIRS 

Landsat-8 LC08_L2SP_214065_20200309_20200822_02_T1 09/03/2020 12:28 30 1.1% OLI/TIRS 

landsat-8 LC08_L2SP_214065_20150531_20200909_02_T1 31/05/2015 12:28 30 0% OLI/TIRS 

Landsat-5 LT05_L2SP_214065_20100602_20200823_02_T1 02/06/2010 12:19 30 0% TM 

Landsat-5 LT05_L2SP_214065_20050212_20200902_02_T1 12/02/2005 12:15 30 0.7% TM 

Landsat-5 LT05_L2SP_214065_20000926_20200906_02_T1 26/09/2000 12:07 30 0% TM 

Landsat-5 LT05_L2SP_214065_19951015_20200912_02_T1 15/10/1995 11:29 30 0% TM 

Landsat-5 LT05_L2SP_214065_19900627_20200915_02_T1 27/06/1990 11:49 30 0.3% TM 

 

O pré-processamento foi continuado com a delimitação no CASSIE do polígono para a área 

de estudo. A plataforma CASSIE também disponibiliza uma ferramenta que implanta uma linha 

virtual ao longo da costa, que é a linha de base para efeitos de cálculos futuros da linha costeira na 

região estudada e delimitada. A linha de base funciona como uma linha imaginária que se estende por 

toda a área de interesse demarcada, com maior proximidade ao continente e é usada como referência 

para estudar as variações das linhas de costa ao longo do tempo. Por meio disso, foi possível traçar a 

linha de base de referência para a análise dessa variação costeira da região sul da praia de Cabo 

Branco, Praia dos Seixas e Praia da Penha da cidade de João Pessoa (PB), como mostrado na Figura 

3. 

 

Figura 3 - Criação da linha de base ao longo do litoral paraibano na plataforma CASSIE 
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Depois da criação da linha de base, a plataforma CASSIE permite parametrizar dados que 

irão ser importantes tanto para a construção da linha de costa quanto para outras análises a partir dela. 

Os parâmetros requeridos pela plataforma são a extensão e o espaçamentos entre os transectos, e o 

limiar de Otsu (Otsu, 1979). Para o presente estudo foram definidos 1000 m para a extensão dos 

transectos e 100 m de espaçamento entre eles; o valor de Otsu foi ajustado para zero, que permite ao 

programa atribuir um limite automático a ser inserido no cálculo de construção das linhas. 

Com a inserção destes parâmetros, a ferramenta iniciou a construção da linha de costa para 

cada imagem de cada ano selecionado, seguindo uma sequência automatizada de passos, iniciando-

se a partir do cálculo do Normalized Diference Water Index (NDWI), expresso na Equação 1. O 

histograma do NDWI é então classificado de forma binária numa imagem em Água ou Terra, usando 

o Automatic Thresholding Algorithm, onde 0 corresponde a água, e 1 corresponde a terra (Almeida 

et al., 2021). 

 

 𝑵𝑫𝑾𝑰  =
𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 − 𝑰𝑽𝑷

𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 + 𝑰𝑽𝑷
                                                               (1) 

 

Em que: GREEN representa a banda do verde e o IVP a do infravermelho próximo. 

Após a etapa descrita anteriormente, a imagem pode então ser vetorizada em polígonos que 

formarão a linha de costa de cada imagem, e os transectos que se projetarão perpendicularmente a 

linha de base e cortarão as linhas de costa, assim obtendo informações estatísticas importantes. Os 

transectos são classificados em ‘estável’ (cor verde), ‘acréscimo’ (cor azul), ‘erosão’ (cor amarela), 

e ‘criticamente erodido’ (cor vermelha), de acordo com o dado da Taxa da Regressão Linear (LRR) 

(Esteves et al., 1998), expresso pela CASSIE, junto com um gráfico mostrando o comportamento das 

linhas das costas ao longo dos anos. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram obtidas 8 linhas de costa, correspondentes as 8 imagens dos anos escolhidos, ao longo 

de toda área estudada, onde é possível aferir visualmente a variação de como as linhas costeiras 

modificaram-se ao longo dos anos. A obtenção das linhas de costa é fundamental para a delimitação 

dos transectos, e as linhas variam ao longo da costa litorânea, onde a análise dessa variação pode ser 

realizada pelos transectos gerados. A Figura 4 exemplifica as linhas de costa de uma área do setor II. 
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Figura 4 – Exemplificação das linhas de costa dos anos estudados para uma área do setor II, região 

da ‘Estação Ciências’ 

 

Foram também gerados um total de 70 transectos perpendiculares a todas as linhas de costas 

ao longo da área de estudo. Os transectos foram classificados em diferentes cores, como visto na 

Figura 5.   

 

Figura 5 – Transectos gerados e classificados na área de estudo 

 

É possível aferir que não foram encontradas áreas com classificação de criticamente 

erodidas, e a única área considerada erodida pela metodologia do CASSIE é a região que corresponde 

ao sul da Praia da Penha, nas proximidades da Praia da Pesca. Esta região ao sul da praia da Penha, 

já possui um histórico de erosão de anos anteriores aos anos do presente trabalho, sendo constado 

erosão acentuada nos anos de 1969 a 1985 (Reis, 2008), muito ligado a processos naturais e antrópicos 

que acontecem ao longo de todo litoral brasileiro (Panorama da Erosão Costeira no Brasil, 2018; 

PROCOSTA, 2018; Reis, 2008).  

A Tabela 2 apresenta as características dos transectos, divididos pelos três setores: setor I - 

Região Sul da Praia de Cabo Branco, setor II – Região da Praia dos Seixas, e setor III – Região da 

Praia da Penha. O setor I compreendeu os transectos 1 até o 21, o setor II do transecto 22 até o 

transecto 41, e o setor III do transecto 42 até o 70. 
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Tabela 2 – Características dos transectos de cada setor analisado no presente estudo 

Características dos transectos SETOR I SETOR II SETOR III 

Número total de transectos 26 15 29 

Número de transectos com acreção 18 6 9 

Número de transectos com estabilidade 9 7 15 

Número de transectos com erosão 0 0 6 

Distância média entre a mais distante e mais próxima 665.512 324.716 301.30 

Distância média entre a mais antiga e a mais recente -110.06 99.468 -80.03 

Média (m/ano) entre mais distante e a mais próxima -17760 11165 0 

 

Verifica-se pela Tabela 2 que os transectos seguiram certo padrão de acordo com os setores, 

onde a maior quantidade de transectos com acresção de sedimentos ocorreu no setor I, com um total 

de 18 transectos, ou seja, aproximadamente 70% dos transectos do setor I. Na região Sul (setor III), 

apesar de a maior quantidade de transectos ser classificada com estabilidade (15 transectos), foram 

verificados neste setor, a ocorrência de transectos com erosão (cerca de 20%). Reis (2008) estudando 

a erosão costeira no litoral de João Pessoa – PB entre 1969 e 2005, verificou que a região Sul da Praia 

da Penha mostrou-se como erodida, obtendo-se uma análise próxima a do presente estudo. 

O setor II foi marcado por transectos em maioria classificados como de estabilidade 

(aproximadamente 47%). Santos et al. (2021) classificaram a região da Ponta dos Seixas (setor II) 

como passando por um processo de erosão; diferindo dos resultados encontrados no presente estudo. 

As diferenças verificadas entre os estudos podem estar relacionadas a fatores como a metodologia de 

classificação de erosão, em que no presente estudo, fatores como ventos no litoral, dinâmica 

sedimentológica, e altura das marés não são considerados. 

A Figura 6 apresenta o comportamento das linhas das costas de transectos-amostra dos 

setores I (a), II (b), e III (c), com a respectiva estatística (LRR) ao longo dos anos analisados. Para a 

análise estatística, foi escolhido um transecto-amostra para cada setor; para o setor I foi escolhido o 

transecto número 20 que está próximo a um conjunto de restaurantes; para o setor II, o transecto 22 

em frente ao Farol de Cabo Branco, e para o setor III, o transecto 56, pertencente a região Sul da praia 

da Penha. 
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Figura 6 – Comportamento das linhas das costas de transectos-amostra dos setores I (a), II (b), e III 

(c), com a respectiva estatística (LRR) ao longo dos anos analisados 

 

É possível verificar que houve uma tendência de acresção, ou seja, recuo do mar, ao longo 

dos anos para o setor I, classificado pelo CASSIE, com exceção apenas dos anos de 2010 e 2022, os 

quais apresentaram comportamento de erosão (Figura 6a); já para o setor II verifica-se que a linha de 

tendência demonstrou uma estabilidade, sendo assim classificado como estável, entretanto, houve 

uma erosão acentuada pontualmente no ano de 2010 (Figura 6b). Santos et al. (2021) verificaram 

processos de erosão costeira no litoral de João Pessoa – PB no período 2005-2011. 

O setor III apresentou uma tendência de erosão, ou seja, avanço do mar, com a linha de costa 

erodindo bruscamente nos anos de 2010 e 2022, onde a distância da linha de base até a linha de costa 

foi de aproximadamente 350 m em 2005 para 325 m em 2010. Em 2020, a distância era de pouco 

mais de 355 m, e em 2022 passou a ser de pouco mais de 325 m. Este comportamento de erosão no 

setor Sul, também foi encontrado por Reis et al. (2019) a partir de geoindicadores importantes, como 

presença de árvores na face da praia com raízes expostas, e erosão na base de muros residenciais, 

estando estes fatores associados a pressão urbana pela qual passou a área nas últimas décadas, o que 

pode ter acelerado o processo erosivo.  

 

4 - CONCLUSÕES 

Ao longo dos 32 anos avaliados, com a análise de 8 linhas costeiras e dos dados dos transectos, 

pôde-se concluir que a maior parte dos transectos do setor I apresentaram acresção de sedimentos, 

enquanto que o setor II apresentou predominância de transectos estáveis. O setor III foi o único que 

apresentou transectos erodidos, evidenciando que há uma tendência de avanço do mar a medida em 

que se aproxima do Sul da costa litorânea, sendo a praia da Penha a área mais crítica. Desta forma, é 

imprescindível que ações voltadas ao planejamento e controle da expansão urbana da região costeira 

da cidade de João Pessoa – PB sejam desenvolvidas por parte dos tomadores de decisão. 

A utilização da ferramenta CASSIE associada ao sensoriamento remoto evidenciou que tais 

geotecnologias são úteis e viáveis para análise da linha costeira da região litorânea da cidade de João 

Pessoa – PB, reduzindo custos e tempo de processamento e viabilizando estudos em grande escala 

espaço-temporal.    
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