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Resumo  

 

A detecção e quantificação do comportamento das linhas de costa é importante para melhor 

perceber os processos envolvidos nas suas alterações multitemporais e conseguir de forma mais 

correcta prever cenários futuros e possíveis consequências ambientais. Os procedimentos tradicionais 

utilizados para delinear a linha de costa impedem a quantificação inter- e intra-anual ao longo de 

extensas linhas de costa, nomeadamente do Árctico canadiano, onde nas últimas décadas se têm 

registado os maiores níveis de erosão costeira. Para ultrapassar esse problema é apresentada uma 

metodologia de detecção e extracção automática da linha de costa. O método é aplicado na costa de 

Yukon no Canadá com uma base de dados de imagens dos satélites Landsat recolhida no período entre 

1986 e 2017. Com a aplicação desta metodologia conseguiram-se obter resultados concordantes com 

os resultados da literatura obtidos por métodos não automáticos em alguns poucos locais, mas para 

toda a extensão da linha de costa de cerca de 200 km. Para além disso foi possível desenvolver um 

indicador (IMA – Interannual Movement Analysis) que expressa o comportamento da costa entre os 

menores períodos temporais disponíveis, no melhor dos casos anualmente. 

 

 

 

Palavras chave: Detecção Remota, Landsat, Árctico, Detecção automática da Linha de Costa 
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Abstract 

 

The detection and quantification of the changes on coastlines is very important to better 

understand the processes involved in its multitemporal modification and consequently better predict 

future behaviors and derived environmental impacts. The common manual procedures used for 

delineations prevent detailed inter- and intra-annual quantifications along extended coastlines, 

namely in the Canadian Arctic, where in the last decades have been detected the highest coastal 

erosion levels. To overcome this issue, a methodology to automatically detect and extract coastlines 

on satellite imagery is presented. The evaluation of this approach is performed along the whole 

extension of the Yukon coast in the Canadian Arctic with a dataset constituted by satellite images 

acquired between 1986 and 2017. This methodology achieved similar results as the ones obtained in 

few sites with non-automatic approaches, but now for the whole extension of the coast in about 200 

km. Additionally, was developed the IMA (Interannual Movement Analysis) indicator which shows the 

shoreline movement in the shortest period available, annually in the best cases. 

 

 

 

Key words: Remote Sense, Landsat, Arctic, Automatic Shoreline Detection 
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1 Introdução 

1.1 Contexto da erosão costeira. 

As regiões costeiras são zonas particularmente sensíveis a condições meteorológicas extremas. 

Tempestades, variações térmicas e a presença de gelo são os três factores que mais contribuem para 

a sua erosão, isto é, para a deslocação da linha de costa ao longo do tempo (Lantuit, 2012). No caso da 

costa do Árctico, a existência de uma grande concentração de gelo marinho tem o efeito oposto, 

mitigando a acção erosiva das tempestades. No entanto, devido à existência actualmente de menor 

quantidade de gelo marinho, o efeito erosivo pode já ser significativo.  

No Árctico, as concentrações menores de gelo marinho estão relacionadas com o aumento da 

temperatura, que é certamente sazonal que além de variar ao longo da estação também varia de ano 

para ano, formando blocos de gelo ao longo da costa. Estes, quando agitados, podem provocar erosão 

mecânica na costa e no fundo do mar (Atkinson, 2005). A temperatura é também importante como 

agente de stress em zonas terrestres ricas em gelo no subsolo, (Atkinson, 2005). Com a tendência de 

aumento da temperatura o permafrost começa a fundir, que combinado com a acção das ondas, 

provoca também um aumento da susceptibilidade de erosão costeira. Manifestando-se por 

fenómenos de termocarso pode levar a recuos maciços da linha de costa, principalmente no caso desta 

ser uma costa de arriba formada por terrenos em que a fusão do permafrost é considerável (Lantuit, 

2012).A existência de gelo mais disperso no mar é uma realidade durante o verão e meses adjacentes 

e que dura aproximadamente um pouco mais de um quarto do ano na costa do Árctico (Reimnitz & 

Douglas K. Maurer, 1979), de junho a meio de outubro (Lantuit, 2012). Mesmo estando protegida nos 

outros três quartos do ano, esta costa apresenta uma das maiores taxas de erosão do mundo 

(Benjamin, 2009).  

De acordo com Landuit et al (2012), a costa do Árctico é possivelmente a zona do planeta onde as 

alterações climáticas terão um maior impacto.  As previsões anteriores de kattsov et al (2005) reforçam 

este cenário, pois já indicavam que na maioria dos cenários o Árctico terá um aumento acentuado da 

temperatura do ar e do oceano. Sendo a temperatura um factor que influencia fortemente todos os 

mecanismos de erosão, a hipótese do seu aumento reforça a preocupação sobre as consequências 

derivadas da mesma. Uma consequência direta é o maior período em que o mar não está gelado, o 

que permite às tempestades pressionarem a costa com agressividade durante mais tempo, para além 

do fenómeno de degelo do permafrost (Lantuit, 2012). Estas consequências afectam não só a zona 

costeira, alterando de forma drástica o fluxo de sedimentos e de nutrientes, perturbando os 

ecossistemas e a sua biodiversidade (Benjamin, 2009), como também afectam directamente as 

comunidades humanas com perda de terreno e degradação de infraestruturas (Lantuit, 2012). 

(Kattsov, 2005) 
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Na avaliação Lantuit et al (2012) com registos da segunda metade do século 20 é apresentada uma 

taxa média de erosão costeira de cerca de 0.5 metros/ano (m/a) numa extensão de 62 km de costa do 

Árctico, mas com diferenças acentuadas não só entre grandes regiões, mas também entre troços 

vizinhos. A região onde se regista uma maior taxa de erosão, Drew Point no Alasca, recua cerca de 8.4 

m/a, contrastando com a costa da Baía Pogik que, apesar de estar localizada não muito longe (40 a 50 

km), regista uma taxa de erosão de 0.3 m/a. No mesmo artigo registam-se taxas de erosão maiores 

que 3m/a em cerca de 3% da costa do Árctico. Nesta categoria encontra-se a costa canadiana do mar 

de Beaufort com 3m/a de taxa de erosão média e 2 m/a para 89.2% da costa, dos quais 48.6% tem 

uma taxa de erosão inferior a 1 m/a (Lantuit, 2012). A costa do mar de Beaufort é a zona que tem a 

maior taxa de erosão média nos 62 km da costa do Árctico, registando uma média de 1.15 m/a. Num 

trabalho mais recente Irrgang et al 2018, é possível verificar com mais pormenor que a erosão na costa 

de Yukon no mar de Beaufort é em média cerca de 0.7m/a, medida desde 1950 a 2011. 

Apesar de mais recentemente existir um melhor conhecimento da região costeira do Árctico 

canadiano, toda a  costa do Árctico permanece uma região que carece de investigação apropriada à 

possível e plausível gravidade do impacto das alterações climáticas que se manifestam (Lantuit, 2012). 

Mesmo na região costeira do Árctico canadiano, as quantificações da mudança da linha de costa são 

efetuadas entre períodos de alguns anos ou mesmo décadas, não permitindo avaliar o que se passa 

durante esses intervalos.  É assim necessário investir na realização de uma investigação sistemática à 

escala de todo o círculo polar Árctico de forma a conseguir perceber a evolução dinâmica da costa em 

períodos de avaliação mais curtos (por exemplo, anualmente) e consequentemente criar modelos para 

melhor prever a sua evolução e assim propor estratégias de prevenção de riscos mais adequadas e 

eficazes (Lantuit, 2012) (Benjamin, 2009). 

 

1.2 De um método manual para um método automático 

O estudo de uma região costeira passa por conseguir identificar e delinear uma linha de costa 

representativa de um espaço e tempo específico. Pode definir-se linha de costa como a linha 

coincidente com a linha que separa a terra da água, contudo o conceito de linha de costa está sujeito 

a uma alguma subjectividade e são normalmente utilizados indicadores de costa predefinidos (Boak, 

2005) (Teodoro, 2015).  

Boak et al 2005 reporta a existência de 45 indicadores de costa que podem ser agrupados em três 

tipos: (i) indicadores baseados na identificação visual de uma característica da linha de costa, como 

por exemplo, a linha fronteira que separa o terreno molhado e o terreno seco, (ii) indicadores obtidos 

a partir de informações de maré especificas relativas à região em estudo e (iii) indicadores baseados 

em técnicas de processamento de imagem (Boak, 2005) (Teodoro, 2015). Contudo as classificações de 

costa existentes falham ao descreverem a costa do Árctico, classificando-a apenas numa única 

categoria, o que não representa a multiplicidade ase suas costas (Lantuit, 2012). O indicador mais 
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utilizado para delinear uma linha de costa é a linha de altura de água máxima, cuja definição varia ente 

autores aparentando ser definida pela mudança de tom do terreno molhado pela última preia mar. 

Devido à interpretação subjectiva deste indicador, quando utilizado em imagens  de detecção remota, 

existe uma hipótese muito elevada deste estar na origem de erros nos resultados, como sugerido por 

Boak et al 2005 na síntese efetuada num conjunto considerável de publicações que reportam essa 

conclusão (Anders and Byrnes, 1991; Moore, 2000; Pajak and Leatherman, 2002; Stockdon, 2002).  

A interpretação visual comumente utilizada por um operador nos métodos clássicos para a 

detecção e digitalização manual da linha de costa em imagens de detecção remota é altamente 

subjectiva e tem inerente um erro que é de difícil quantificação (Teodoro, 2015). Como alternativa ao 

método clássico e com o aumento da capacidade de processamento computacional, o problema de 

detecção e extracção da linha de costa surge, segundo Liu et al 2010, enquadrado no problema mais 

alargado de detecção de fronteiras (‘edge detection’) da área da visão computacional e processamento 

de imagem. Esta abordagem elimina a subjectividade do operador e permite também e quantificar de 

uma forma objectiva o erro associado à utilização de cada método. Para além disso, a extracção 

automática da linha de costa, depois de desenvolvido, adaptado e calibrado o respetivo algoritmo, é 

efetuada de uma forma menos morosa do que quando feita manualmente. 

Uma imagem digital pode ser considerada como uma matriz de dimensão m × n onde os índices 

de linha e coluna identificam um ponto na imagem, designado pixel. O valor numérico do elemento da 

matriz está associado a uma grandeza física medida nesse ponto. Quando a imagem é representada 

de forma a ser percetível no ecrã, são associados um ou mais pontos a um tom de cinza proporcional 

ao valor numérico de cada elemento da matriz. Os processos de segmentação de imagem utilizam os 

valores dos pixéis, comparando-os entre si de forma a obter grupos de pixéis relevantes de acordo com 

um objectivo particular. Existe um número muito considerável de técnicas de segmentação de imagem 

que, dependendo de cada tipo problema, se adequam de uma forma distinta aos objetivos do que se 

pretendem alcançar. Para além disso, e no caso da linha de costa, é bastante importante selecionar o 

comprimento de onda mais adequado para efetuar a sua segmentação pois, por exemplo, as 

reflectâncias medidas no domínio do visível (VIS) e infra-vermelho-próximo (NIR) (450-700 700-

1300nm) ou infravermelho de onda curta (SWIR) (1300 e 3000nm), apresentam uma variação de 

contraste na fronteira entre terra e água que é significativo (Gens, 2010) (Teodoro, 2015). Contudo, é 

também conhecido que essa variação entre regiões distintas do espectro eletromagnético é muitas 

vezes inconstante (Liu, 2004), pois também está dependente de outras características, como a 

geometria da linha de costa e a presença/ausência de vegetação, neve ou gelo 

A abordagem mais adequada para delinear automaticamente a linha de costa é a partir de técnicas 

de segmentação de imagem. As técnicas de segmentação de imagem, que têm como objetivo principal 

delinear zonas homogéneas segundo determinada característica, são utilizadas num grande número 
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de aplicações diferentes e podem ser classificadas em dois principais tipos de técnicas que dependem 

da comparação entre o atributo de um pixel e os dos seus vizinhos: baseadas na descontinuidade e 

baseadas na similaridade dos pixéis (Liu, 2004). As técnicas baseadas na descontinuidade de um 

conjunto de pixéis são métodos de identificação de contornos entre regiões homogéneas (designados 

por edge-based methods), ao passo que as técnicas baseadas na sua similaridade vão agrupando pixéis 

homogéneos (designadas por region-based methods). 

Os métodos baseados na detecção de contornos assumem que variações mais bruscas nos 

atributos dos pixéis indicam uma separação entre duas regiões distintas correspondendo, idealmente, 

a regiões homogéneas separadas por uma fronteira. Estas variações podem ser calculadas através do 

cálculo do operador gradiente ∇𝐺, que corresponde à primeira derivada de uma função e que na 

prática é calculado por convolução de uma matriz designada kernel com a imagem de forma a obter o 

vector gradiente associado a cada pixel. As linhas de fronteira podem depois ser obtidas pelo máximo 

local do da intensidade do gradiente ao longo de uma determinada direcção. Entre os operadores mais 

comuns que utilizam este procedimento destacam-se, o gradiente morfológico, Sobel, Roberts, Prewitt 

e Canny (Ray, 2013). Os contornos detetados pelos vários operadores de gradiente por si não dão logo 

origem às linhas de interesse como por exemplo as linhas de costa. Será ainda necessário identificar 

quais desses pontos são interessantes, uma vez que que nem sempre os pontos de maior intensidade 

do gradiente são contíguos (Gens, 2010) (Liu, 2004). 

Os métodos de similaridade agrupam pixéis semelhantes a partir de um critério representativo da 

homogeneidade do grupo de pixéis. Algoritmos deste tipo enquadram-se tipicamente nos conceitos 

de crescimento de regiões (region growing), e divisão e agregação (split and merge). No caso dos 

algoritmos de region growing o processo de segmentação inicia-se a partir de pixéis iniciais (sementes) 

escolhidos pelo operador (por isso designados métodos supervisionados), e num passo seguinte os 

pixéis vizinhos às sementes são agrupados ou não de acordo com um determinado critério de 

similaridade. Nos métodos de split and merge o operador não intervém (designados métodos não 

supervisionados), numa primeira fase, o algoritmo assume a imagem como um único bloco que, 

consoante um critério de homogeneidade é dividido em blocos de pixéis mais pequenos enquanto 

cada um dos diferentes conjuntos verificar o critério de homogeneidade atribuído. Numa segunda fase 

do algoritmo, um novo critério de homogeneidade une os conjuntos adjacentes que o satisfaçam, 

obtendo-se idealmente conjuntos homogéneos. (Ekercin, 2007) 

Merece maior destaque a transformação watershed que combina as técnicas baseadas na 

detecção de descontinuidades e de similaridade, produzindo uma partição completa da imagem em 

regiões contíguas (Gonzalez, 1992) (Meyer, 1992). É bastante comum que após aplicação dos 

algoritmos de segmentação seja necessário necessitário efectuar algum pré e pós-processamento. Isto 

porque normalmente há dificuldades de generalização para formulação de um único critério de 

homogeneidade que possibilite a separação imediata dos pixéis em classes homogéneas (Liu, 2004). 
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Uma imagem diversificada e complexa, como a de uma paisagem natural, é normalmente de difícil 

análise e por isso relativamente complicada de segmentar. Uma região costeira observada em imagens 

de detecção remota é um bom exemplo dessas dificuldades devido à sua elevada diversidade natural 

elevada variação de contraste entre terra e água e também à dificuldade em distinguir as fronteiras 

próprias da costa de outros objectos da paisagem. Isto leva à necessidade de desenvolver métodos 

específicos para a sua detecção (Liu, 2004). No entanto, tendo em consideração a complementaridade 

das técnicas de segmentação a partir da detecção de descontinuidades e similaridades é possível 

mitigar as desvantagens da utilização de cada uma individualmente e assim obter melhores resultados 

(X Cufí, 2002). (Klemas, 2011) 

Normalmente a analise de uma imagem segue os passos representados por Klemas et al 2011, em 

primeiro um pré processamento, radiométrico e geométrico, em segundo uma classificação de 

imagem supervisionada e não supervisionada, focando a informação espacial e/ou espectral, 

seguidamente uma função de união dos diferentes clusters e por fim uma  representação em mapa 

dos resultados. Os diferentes métodos utilizados variam, alterando o tipo de imagem com que se 

trabalha que pode ser, como sintetizado por alguns autores (Gens et al 2010, Liu et al 2010 e Teodoro 

et al 2015): fotos aéreas, imagens provenientes de sensores ópticos, que têm informação 

electromagnética pancromática, multiespectral ou hiperespectral com diferentes resoluções espaciais 

e temporais. Imagens SAR, que resultam da captura da reflecção de uma radiação emitida por o próprio 

sensor. A tecnologia LIDAR, que permite através de um laser de luz pulsada medir distâncias com 

elevada resolução, sendo, portanto, uma óptima fonte de informação relativamente à topografia 

terrestre. Por fim também o formato vídeo é utilizado com informação de entrada. Neste caso o 

processo de analise faz-se com mais uma variável que diz respeito à ordem sequencial de um conjunto 

de imagens. A partir dessa ordem retiram-se informações que posteriormente resultam em dados uteis 

como movimento de uma linha de costa. Neste último caso apenas se consegue fazer uma análise de 

zonas costeiras relativamente pequenas (Gens, 2010). No caso da tecnologia LIDAR e imagens SAR é 

necessário ter em conta os custos associados à obtenção das imagens necessárias. Custos de tempo 

despendido e também monetários. Para uma extensão de costa grande com a do Árctico é necessário 

utilizar imagens de resolução menor visto que numa perspetiva operacional a escala de mapeamento 

e o custo associado é um factor crucial na decisão da fonte de dados (Gens, 2010). 

Outra variação que difere de método para método é o processo de segmentação. A segmentação 

pode ser feita das formas já referidas acima neste mesmo capítulo. A classificação dos clusters pode 

ser feita de forma supervisionada ou não supervisionada. A classificação supervisionada requere a 

utilização de um analista que selecciona as amostras que representam as características a representar 

já a classificação não supervisionada é feita de forma a identificar variações na própria imagem sem 

ter as zonas de amostra. À semelhança d os métodos de segmentação e classificação também as 
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funções Merge podem ser diferentes, neste trabalho é utilizada a distância euclidiana entre valores 

das diferentes parcelas da imagem, já segmentadas.  

 Exemplos de diferentes métodos são, o método utilizado por Haralick e Fu et al 1983 com 

algoritmo ISODATA que posteriormente Ekercin et al 2007 aplicou em imagens de satélites Landsat TM 

e ETM+ no mar Aegean na Turquia. Pardo Pascoal et al 2012, utilizando imagens Landsat TM e ETM+, 

no domínio infravermelho, propondo uma segmentação baseada em técnicas de detecção de 

fronteira, com um Laplaciano, assumindo que a separação entre água e terra ocorre quando o 

gradiente é máximo. A mesma técnica de detecção de fronteiras foi utilizada por Niedermeier et al 

2000 e Liu e Jesek et al 2004, com imagens SAR. O mesmo é válido para a função Merge. Alguns 

métodos de limiarização foram utilizados (Lee et 1989, Teodoro e Gonçalvez 2012), recorrendo ao 

método automático de Otsu, com óbvias dificuldades para encontrar o limiar mais adequado. 

Utilizando imagens SAR Kim et al 2007 e Liu e Jesek et al 2004 utilizam uma técnica de segmentação 

por limiarização adaptativa. Outro método utilizado na tecnologia LIDAR, como o método de perfis 

perpendiculares utilizado por Stockdon et al 2002 e Morton et al 2005. O método de countering 

utilizado por Robertson et al 2004. Liu et al 2007 propõe um método de segmentação de imagem para 

automatizar a extração da linha de costa a partir de imagens LIDAR.  

Quando nos restringimos a métodos para trabalhar com imagens de relativa pouca resolução, 

dadas as condições de extensão de costa e custo associado ao seu mapeamento. Destaca-se pela 

simplicidade o método relativamente recente proposto por Husslander et al 2012, baseado na 

segmentação de objectos por watershed, com a possibilidade efectuar pré e pós processamentos, 

consegue resolver uma série de inconvenientes de outros métodos, parecendo ser bastante adequado 

para resolver o problema de delineação da linha de costa. O facto deste método ter passado 

praticamente despercebido pode dever-se ao facto de ter sido somente apresentado como poster 

numa conferência. Assim, neste trabalho pretende-se detectar e extrair de forma automática cerca de 

210Km da linha da costa da região de Yukon, no Canadá, recorrendo ao método proposto por 

Husslander et al 2012, e aferir quanto à correspondência com resultados obtidos por métodos 

tradicionais.  

 

1.3 Área de Estudo 

A zona costeira do mar de Beaufort nas regiões de Yukon e dos Territórios do Nordeste que se 

localiza desde a fronteira com o Alasca e o delta do rio Mackenzie pode ser dividida em 8 troços de 

análise (Figura 1). Caracteriza-se por ser constituída por permafrost, sendo actualmente bastante 

susceptível a variações significativas quando sujeita a temperaturas positivas. A temperatura média 

anual é de -11 ºC e a precipitação média anual situa-se entre 200 e 300 mm (Couture, 2010). A costa 

de Yukon, sendo uma das regiões mais ricas em gelo da costa canadiana, é variada ao longo da sua 



9 

extensão de cerca de 210 km tendo estado parcialmente glaciada na última era glacial (Irrgang et al., 

2018), conseguindo-se distinguir duas zonas geomorfologicamente distintas, separadas pela fronteira 

da glaciação situada entre os rios Malcolm e Firth (fig 1). Perto da fronteira administrativa entre o 

Canadá e EUA a arriba tem cerca de 6 metros de altura, que vai diminuindo na direção este até à praia 

de Komakuk onde tem cerca de 3 metros. Neste segmento da costa é possível encontrar cerca de 66% 

de gelo subterrâneo (Couture, 2010), que como já referido pode acentuar os fenómenos erosivos como 

a abrasão térmica. Os deltas dos rios Malcolm e Firth são protegidos por um longo conjunto de cordões 

de areia e ilhas barreira designadas por Nunaluk Spit (Irrgang, 2018). O mesmo se verifica no troço 

Workboat Passage (WBP) na região da ilha de Herschel.  A partir do início do troço Whale Bay (WHB) 

até à foz do rio Babbage na mesma direcção a altura de arriba varia entre cerca de 3 e 15 metros onde 

se encontram arribas de declive ingreme e ricas em gelo (Irrgang, 2018). A partir do troço Kay Point 

(KAY) a costa é caracterizada por arribas com mais de 60 metros de declive ingreme e elevada 

percentagem de gelo subterrâneo (74%) (Couture, 2010)). Segundo Wolfe et al 2001 ao longo deste 

segmento da costa é possível observar formas de erosão como deslizamentos rotacionais e efeitos de 

abrasão térmica como a fractura da arriba em blocos. (Wolfe, Kotler, & Dallimore, 2001) 
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fig 1 – Costa de Yukon limitada pelas duas barras cinzento claro localizadas a 141ºW e entre 137ºW e 136º W.  

Identificação dos 8 troços onde foi feito o estudo do movimento de costa:  fronteira entre Canada e EUA (BOR), praia Komakuk 

(KOM), Nunaluk Spit (NUN), Workboat Passage (WBP), Whale Bay (WHB), Philips Bay, Kay Point (KAY) e king Point (KNG). O 

mapa base foi obtido no a uma escala de 1:2 500 000, na base de dados online do departamento do ambiente do governo de 

Yukon. 

A costa de Yukon tem cerca de 3.5 meses de exposição anual à erosão sem estar gelada, tendo 

esse período vindo a aumentar 9 dias por década desde 1979 até 2013 (Stroeve et al 2014). A altura 

de água entre praia-mar e baixa-mar é relativamente baixa, variando entre 0.3 e 0.5 metros. No 

entanto, no último mês antes do mar gelar em Outubro, tem existido uma maior incidência de 

tempestades, normalmente vindas de nordeste, que podem causar subidas da água do mar até 3 

metros de altura (Irrgang, 2018) (Reimnitz & Douglas K. Maurer, 1979). 

 

1.4 Plataformas e sensores de detecção remota 

Actualmente os sensores ópticos de imagem a bordo dos vários satélites de observação da Terra 

são uma tecnologia essencial no estudo e gestão das regiões costeiras (Teodoro, 2015). Um sensor 

óptico funciona como um tradutor de radiação electromagnética. Após capturar a radiação incidente 
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emitida pelo Sol e refletida pela superfície terrestre o sensor transforma-a em valores que podem ser 

lidos por um operador (imagem) e também por um software, permitindo a análise de características 

particulares do objecto. Esta análise faz-se tendo em conta o princípio de que diferentes áreas de 

interesse reflectem e absorvem uma especifica porção do espectro electromagnético em específicos 

comprimentos de onda. Introduz-se assim a noção de reflectância, que corresponde à fração entre o 

fluxo de radiação refletida sobre o fluxo de radiação incidente numa determinada zona de interesse. 

Cada superfície é assim identificada por uma reflectância singular que a caracteriza. 

O espectro electromagnético é continuo e varia desde raios gama com comprimentos de onda de 

1pm até às ondas de rádio que podem ter comprimentos de onda superiores a 100Km (frequência 

ultra-baixa). Os sensores ópticos operam aproximadamente entre os 400 e 15000nm, intervalo que 

inclui a região do visível (VIS) com comprimento de onda de 400 a 700nm, infravermelho próximo (NIR) 

com comprimentos de onda entre os 700 a 1100nm, infravermelho curto (SWIR) com um intervalo de 

1100 a 2500nm, o infravermelho médio (MWIR) que varia entre 2500 e 7500nm e o infravermelho 

longo (LWIR) que varia entre 7500 e 15000nm (Teodoro, 2015), também designadas como bandas 

térmicas (TIR).  

As regiões costeiras por serem zonas de transição entre os oceanos e os continentes são zonas 

complexas relativamente à sua assinatura espectral. Contudo é conhecido que a água é caracterizada 

por uma elevada absorção nos comprimentos de onda NIR sendo relativamente fácil de distinguir 

corpos de água analisando a reflectância numa imagem. No entanto, este elevado contraste espectral 

está dependente da resolução espacial da imagem. 

Existe uma grande variedade satélites e sensores disponíveis, cada um com características próprias 

e por vezes bastante distintas, relacionadas com os diferentes tipos de resoluções em detecção remota 

resolução espacial, definida como a capacidade de observar detalhes nas imagens e relacionada com 

altitude e campo de visão do sensor; resolução espectral que define o número e largura de bandas 

espectrais que o sensor consegue amostrar; resolução radiométrica que se refere à quantidade 

intervalos em que a radiação electromagnética é quantificada indicada pelo número de níveis de 

cinzento da imagem; resolução temporal que que diz respeito à taxa de revisita do satélite à mesma 

região. Outra característica importante na escolha das imagens de um satélite é a disponibilidade da 

informação captada. 

Foram utilizados neste trabalho imagens dos satélites Landsat 5, 7 e 8, respetivamente com os 

sensores TM, ETM+ e OLI, e do satélite Worldview2. O factor principal de escolha das imagens dos 

satélites Landsat é a maior distribuição espacial e temporal que têm face aos restantes satélites. O 

facto de serem de acesso livre é também um fator relevante. A possibilidade de se poderem utilizar 

imagens desde meados da década de 1980 pelo lançamento do satélite Landsat 5, para efeitos de 

estudo da evolução do movimento de costa de uma região, neste caso a costa de Yukon, é um factor 
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diferenciador. As imagens do satélite Worldview2 foram escolhidas devido à muito elevada resolução 

espacial e à sua disponibilidade através do projeto europeu Nunataryuk. Apesar de dizerem respeito a 

troços mais pequenos da costa do Yukon e a um período temporal muito curto, são importantes para 

ajudar a validar metodologia deste trabalho.  

 

Tabela 1 – Características dos sensores Landsat, TM, ETM+ e OLI, e Wordview2 obtidos respectivamente na informação 
disponível nos guias dos produtos Landsat (USGS, 2018) (NASA, 2016) e na folha de especificações da digital globe relativa ao 
satélite Worldview2. 

Sensor Bandas Espectrais 
Comprimento de 

onda [nm] 
Resolução espacial 

[m/pixel] 

Landsat TM 

Band 1 – Azul 450-520 30 

Band 2 – Verde 520-600 30 

Band 3 – Vermelho 630-690 30 

Band 4 – NIR 760-900 30 

Band 5 – SWIR1 1550-1750 30 

Band 6 – TIR 10400-12500 120 

Band 7 – SWIR2 2080-2350 30 

Landsat ETM+ 

Band 1 – Azul 441-514 30 

Band 2 – Verde 519-601 30 

Band 3 – Vermelho 631-692 30 

Band 4 – NIR 772-898 30 

Band 5 – SWIR1 1547-1749 30 

Band 6 – TIR 10310-12360 60 

Band 7 – SWIR2 2064-2345 30 

Band 8– Pancromática 515-896TM 15 

Landsat OLI 

Band 1 – Ultra Azul 435 – 451 30 

Band 2 – Azul 452 – 512 30 

Band 3 – Verde 533 – 590 30 

Band 4 – Vermelho 636 – 673 30 

Band 5 – NIR 851 – 879 30 

Band 6 – SWIR1 1566 – 1651 30 

Band 7 – SWIR2 2107 – 2294 30 

Band 8– Pancromática 503 – 676 15 

Band 9 – Cirros 1363 – 1384 30 

Band 10 – TIR1 10600 – 11190 100 

Band 11 – TIR2 11500 – 12510 100 

Worldview2 

Pancromática 450 – 800 0.5 

Ultra azul 450 – 510 2 

Azul 510 – 580 2 

Verde 585 – 625 2 

Amarelo 630 – 690 2 

Vermelho 630 – 690 2 

Fronteira do Vermelho 705 – 745 2 

NIR1 770 – 895 2 

NIR2 860 – 1040 2 

As imagens depois de serem captadas pelos sensores, para poderem ser adequadamente utilizadas 

têm de ser corrigidas geometricamente (ortorrectificação) e adaptadas a um sistema geográfico de 
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coordenadas de representação da superfície terrestre (geocodificação). Para além disso, é importante 

corrigir ou atenuar a influência da atmosfera, localizada entre o sensor e a superfície que se pretende 

estudar. Neste trabalho foram utilizadas imagens TOA (Top of Atmosphere) que contêm informação 

captada tendo em conta toda a radiação que chega ao sensor, ou seja, a radiação reflectida pela 

superfície e radiação reflectida pela atmosfera mas atenuando as diferenças na geometria de 

iluminação devidas à distância e azimute solar (Chander, 2009).  

Em síntese, todas as imagens Landsat utilizadas neste trabalho correspondem à colecção Tier1, 

significando que estão calibradas radiometricamente para cada tipo de sensor, intercalibradas 

radiometricamente entre os vários sensores e também corrigidas geometricamente e alinhadas entre 

si. 

(Hulslander, 2012) (Acharjya, 2013) 
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2 Metodologia 

Determinadas as possíveis opções para intervir de forma a verificar a possibilidade da hipótese 

deste trabalho, detectar e extrair a linha de costa do mar de Yukon de forma automática e com 

resultados possíveis de processar para obter indicadores de alteração do movimento da mesma costa, 

estabeleceu-se o método que origina as conclusões deste trabalho.  

A filtragem das imagens que formam a base de dados foi feita a partir da plataforma Google Earth 

Engine (GEE) com os parâmetros, satélite, espaço, tempo e condições atmosféricas. Com a base de 

dados criada foi utlizado o software ENVI em particular a ferramenta feature extration para detectar e 

extrair as linhas de costa. A ferramenta necessita de parâmetros de entrada que por sua vez tiveram 

de ser testados de forma a determinar a partir de quais se obtêm melhores resultados. Cada um dos 

parâmetros foi testado mantendo todos os outros constantes. Em primeiro lugar foi testada a banda 

espectral a utilizar, SWIR1 ou NIR. Seguidamente o parâmetro Scale, que faz uma primeira filtragem à 

imagem. Em terceiro qual o gradiente de entre o gradiente morfológico, o gradiente morfológico 

interno, o gradiente morfológico externo e Sobel. Determinado o gradiente foi testado o parâmetro 

Merge que regula a união das bacias adjacentes com valores médios de pixel semelhantes.  

Obtidas as linhas de costa em formato vectorial, utilizou-se o software ArcGIS para as transformar 

de polígonos em linhas, corrigir as mesmas e de seguida agrupar todas de forma a utilizar a ferramenta 

DSAS desenvolvida pela NASA, que permite calcular indicadores de movimento das linhas de costa. Foi 

ainda, no ArcGIS, validado o método, determinando o erro de precisão e exactidão do mesmo. 
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fig 2 - Diagrama ilustrativo da metodologia seguida neste trabalho 

2.1 Base de dados Filtragem de imagens Google Earth Engine (GEE) 

Para identificar a linha de costa na região de Yukon foram utilizados meios remotos, com base em 

imagens dos satélites Landsat. Construiu-se uma base de dados com 23 imagens onde cada uma 

corresponde a um determinado ano e mês. O intervalo temporal utilizado no estudo foi de 1986 a 2017 

sendo que em cada ano foi escolhido o mês de julho como preferido e os meses adjacentes, junho e 

agosto, como alternativa. A escolha do verão como período temporal, justifica-se devido às condições 

meteorológicas da região estudada. Evita-se assim a existência de gelo e nuvens junto à costa, que no 

verão se apresentam menos evidentes e logo a probabilidade de obter uma imagem de melhor 

qualidade é maior. 
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As imagens foram pesquisadas e filtradas com a plataforma pioneira da Google, o Google Earth 

Engine (GEE), que disponibiliza tanto a visualização como a possibilidade de processamento de imagens 

multiespectrais de variados sensores em ambiente “cloud” através de uma biblioteca própria de 

funções a partir dos seus servidores. A filtragem seguiu os seguintes critérios de qualidade: cobertura 

da área de estudo, mínimo de cobertura de gelo e ausência de nuvens. Foi criado um índice de 

qualidade (IQ) para classificar as imagens de acordo com os critérios de qualidade, que toma os valores 

de 1 para qualidade boa, pronto para ser analisada; 2 para qualidade boa, mas com pontos de alguma 

dificuldade (pequenas nuvens, gelo ou cobertura insuficiente); 3 se a imagem não tiver qualidade 

suficiente para ser estudada. Para cada ano foram selecionadas as imagens necessárias para cobrir a 

maior quantidade de área possível, agrupando-as numa só imagem por ano. 

 

2.2 Algoritmo Feature Extraction 

Com a base de dados construída, o ambiente do GEE deixou de ser útil, dado que as ferramentas 

para a aplicação dos mais adequados processos de segmentação das linhas de costa não estão 

disponíveis na plataforma. Em alternativa foi necessário mudar de ambiente de trabalho para o 

software ENVI de forma a executar o restante tratamento das imagens.  

A linha de costa foi obtida recorrendo ao módulo feature extraction (em português, extracção de 

atributos ou características) disponível no software ENVI. Esta ferramenta foi introduzida no software 

ENVI por Jin et al 2012 (Estados Unidos Patente Nº US 8,260,048 B2, 2012) contempla quatro principais 

passos como representado no diagrama da fig. 3. A sua utilização na delineação da linha de costa foi 

proposta Husslander et al. (2012). No primeiro passo é feita uma simplificação da imagem,  regulada 

pelo operador através do parâmetro Scale. O segundo passo contempla a construção do gradiente da 

imagem. As diferentes funções utilizadas e que dão origem a diferentes gradientes, serão definidas 

mais à frente neste capítulo, e são o gradiente de Sobel, gradiente morfológico, gradiente morfológico 

interno e o gradiente morfológico externo. No terceiro passo, executa-se a segmentação do gradiente 

da imagem suavizada com a transformação morfológica watershed. A aplicação do watershed na 

imagem gradiente, em vez da imagem inicial, por Meyer et al 1992 permite localizar com maior 

exatidão as zonas de transições na imagem ao invés de ser efectuado directamente na imagem. O 

resultado da segmentação consiste numa linha interconectada que delineia cada uma das bacias ou 

regiões homogéneas da imagem (Roerdink & Arnold Meijster, 2001), (Hamprecht, 2013) (Meyer, 

1992). Por último, num quarto passo, existe ainda a possibilidade de unir os objetos ou bacias com 

características semelhantes. União essa que é regulada pelo operador a partir do parâmetro Merge  
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fig. 3 - Diagrama que representa a sequência de passos do algoritmo feature extration 

patenteado por Jin 2012; 

 

2.2.1 Scale – Filtragem Morfológica  
A primeira operação feita pelo algoritmo feature extration é uma simplificação da imagem. Esta 

simplificação é uma filtragem morfológica efectuada a partir de processos de abertura e fecho 

mediados por um parâmetro de entrada, Scale, definido por o operador. Como já referido, a 

transformação morfológica watershed gera normalmente uma sobresegmentação da imagem (Meyer, 

1992), uma vez que simula a inundação a partir de cada um dos seus mínimos. A utilização do 

parâmetro Scale permite atenuar este problema, eliminando os mínimos menos interessantes e 

valorizando assim os mínimos que correspondem a regiões mais distintas e relevantes. (Estados Unidos 

Patente Nº US 8,260,048 B2, 2012). 

  

Imagem 

Filtragem morfológica 
(processos de abertura e 
fecho): parâmetro Scale 

 
Cálculo do gradiente Sobel  

 
Cálculo do Watershed 

União de bacias 
adjacentes: parâmetro 

Merge 
 

Linhas de costa em 

formato vector 
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2.2.2 Cálculo do gradiente 
O vector gradiente (G) de uma função (F) pode ser dado como: 

 ∇𝐹 = [
𝜕𝐹

𝜕𝑥
,
𝜕𝐹

𝜕𝑦
 ] = 𝐺 (1) 

A maioria dos operadores que detectam fronteiras (‘edges’) entre regiões distintas assumem que 

uma descontinuidade nos valores de F corresponde a uma fronteira. Tendo isto em conta, calculando 

a primeira derivada em cada direcção principal de F é possível determinar os valores onde esta é 

máxima e assim representar uma fronteira entre características (Ray, 2013) (Kitani, 2017). 

O gradiente é calculado segundo as direcções x e y: 

 

 ∇𝐹𝑥 = [
𝜕𝐹

𝜕𝑥
, 0 ] =

𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑥
= 𝐺𝑥  (2) 

 

 ∇𝐹𝑦 = [0,
𝜕𝐹

𝜕𝑦
 ] =

𝑓(𝑥, 𝑦 + 𝑑𝑦) − 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑦
= 𝐺𝑦 (3) 

 

Para calcular o gradiente de uma imagem digital, 𝑑𝑥 𝑒 𝑑𝑦, podem ser considerados como distância 

medida em pixéis. Sendo o ponto unitário 𝑑𝑥 = 𝑑𝑦 = 1 definido com coordenadas pixel (𝑖, 𝑗). O 

cálculo produz uma nova imagem resultante da convolução de um filtro ou uma matriz de convolução 

(Kernel) na imagem a processar (Ray, 2013). 

 

 ∇𝐹 = 𝐾 ∗ 𝐹 = 𝐺 (4) 

ou 

 𝐺(𝑖, 𝑗) = 𝐾(𝑢, 𝑣) ∗ 𝐹(𝑖, 𝑗) (5) 

 

onde K é a matriz de convolução e F a imagem e as coordenadas pixel da matriz Kernel são tais que 

o par (𝑢, 𝑣) = (0,0) corresponde ao centro da matriz. O resultado da convolução é expresso, no caso 

destas imagens discretas por: (Essa, 2015) 

 

 𝐺(𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ 𝐾(𝑢, 𝑣)𝐹[𝑖 − 𝑢, 𝑗 − 𝑣]

𝑘

𝑣=−𝑘

𝑘

𝑢=−𝑘

 (6) 

 

A matriz de convolução pode assumir várias funções que resultam em aplicações que distinguem 

diferentes operadores. 
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Operador gradiente de Sobel  

O gradiente de Sobel é um operador diferencial discreto que devolve a magnitude do gradiente da 

imagem fazendo com que os maiores valores de G representem a transição entre regiões de maior 

contraste entre si na imagem original, tendo em conta que o valor de cada pixel é igual à magnitude 

do gradiente da imagem original. Este operador proposto por Sobel tem as seguintes matrizes ou 

Kernel: 

 

 𝐺𝑥 = [
𝜕𝐹

𝜕𝑥
, 0 ] =  [

1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
], (7) 

 

  𝐺𝑦 = [0,
𝜕𝐹

𝜕𝑦
 ] =  [

1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

] (8) 

 

Sendo a magnitude do gradiente, dado por: 

 

 ‖𝐺‖ = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2 (9) 

 

Gradiente Morfológico 

O gradiente morfológico utiliza dois operadores elementares da morfologia matemática: dilatação 

(𝛿) e erosão (휀). Utilizou-se um quadrado elementar como elemento estruturante (K) (Equação 10) 

(Soille, Computational Imaging and Vision, 2004) 

 

 𝐾 = [
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] (10) 

 

A dilatação , de uma imagem em níveis de cinzento F por um elemento estruturante K é 

definida como 𝛿𝐾(𝐹) e pode ser escrita como o máximo das translações de F pelos vectores −k 

de 𝐾 (Soille, Computational Imaging and Vision, 2004): 

 

 𝛿𝐾(𝐹) = ⋁ 𝐹−𝑘

𝑘∈𝐾

 (11) 

 

Pode-se também definir a dilatação de um pixel (𝑖, 𝑗) = 𝑥, da imagem F por um elemento 

estruturante K como o máximo da imagem na janela ou vizinhança definida pelo elemento 

estruturante quando a sua origem está localizada no ponto (𝑖, 𝑗). (Soille, Computational Imaging and 

Vision, 2004) 

 

 [𝛿𝐾(𝐹)](𝑥) = máx
𝑘∈𝐾

𝐹(𝑥 + 𝑘) (12) 
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A erosão de uma imagem em níveis de cinzento F por um elemento estruturante K, é 

definida como 휀𝐾(𝐹) e pode ser escrita como o mínimo das translações de F pelos vectores −k de 

𝐾. (Soille, Computational Imaging and Vision, 2004) 

 

 휀𝐾(𝐹) = ⋀ 𝐹−𝑘

𝑘∈𝐾

 (13) 

 

Analogamente, a erosão de um pixel (𝑖, 𝑗) = 𝑥, de uma imagem F por um elemento 

estruturante K, toma o valor do mínimo da imagem na janela definida pelo elemento estruturante 

quando a sua origem está no ponto 𝑥. (Soille, Computational Imaging and Vision, 2004). 

 

 [휀𝐾(𝐹)](𝑥) = min
𝑘∈𝐾

𝐹(𝑥 + 𝑘) (14) 

 

Conhecendo estes operadores elementares pode definir-se o gradiente morfológico para cada pixel 

como a diferença entre o máximo e o mínimo na vizinhança dada pelo elemento estruturante ( 

equação (15)), e analogamente os semi-gradientes ou gradiente morfológico interno (equação (16)) e 

gradiente morfológico externo (equação (17)): 

 

 𝐺𝑀𝑜𝑟𝑓 =  𝛿𝐾(𝐹) − 휀𝐾(𝐹) (15) 

 

 𝐺𝑀𝐼𝑛𝑡 = 𝐹 − 휀𝐾(𝐹) (16) 

 

 𝐺𝑀𝐸𝑥𝑡 =  𝛿𝐾(𝐹) − 𝐹 (17) 

 

 

2.2.3 Transformação morfológica watershed 
A transformada watershed é uma transformação morfológica, amplamente utilizada para 

segmentação de imagens. Esta pode ser simplificadamente representada fazendo uma analogia com 

uma bacia hidrográfica (watershed) e simulando a sua inundação. Esta representação utilizada por 

Meyer et al 1993 e Soille et al 2002 recorre a um relevo de picos e vales que é inundado a partir dos 

mínimos. O relevo é imerso num corpo de água a uma velocidade constante e desse modo a inundação 

vai acontecendo progressivamente a partir do mínimo de cada bacia. Quando a água de um vale chega 

ao ponto em que transborda para outro vale é construído um dique ou fronteira que impede a água 

de duas bacias adjacentes se misturar. O resultado da união de todos estes diques corresponde às 

linhas de festo ou de cumeada de um relevo e que na imagem constitui as fronteiras entre as várias 

zonas homogéneas, representada por linhas contínuas com um pixel de espessura. 
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fig 4 – Imagens ilustrativas do processo morfológico watershed, simplificado com uma analogia a um processo físico de 

inundação de uma bacia hidrográfica. À esquerda os conceitos de bacias (watershed), mínimos. À direta a inundação das 
bacias e formação dos diques de separação (Soille, Morphological Image Analysis, 2002). 

No módulo features extraction, o algoritmo watershed simula o processo de inundação referido 

através de operações do tipo fila-de-espera de forma a ser computacionalmente mais vantajoso 

(Meyer, 1992) 

 

2.2.4 Merge 
Mesmo aplicando a transformação watershed sobre a imagem gradiente, pode ainda assim 

subsistir sobressegmentação. A partir do parâmetro Merge é possível unir bacias ou objectos 

adjacentes que sejam semelhantes, através da sua comparação com o critério de similaridade dado 

pela distância euclidiana dos valores espectrais (Estados Unidos Patente Nº US 8,260,048 B2, 2012). 

Por exemplo, para um valor de 100 a função Merge irá agrupar todos objectos num único enquanto 

para o valor 0 nenhum objecto será agregado. 

 

2.3 Validação do método 

Após obter os resultados provenientes da aplicação dos algoritmos acima referidos foi 

necessário avaliar quão bem representam a realidade. Procedeu-se a essa análise quantificando o erro 

de precisão e o erro de exactidão dos resultados. 

Antes de qualquer utilização dos dados brutos obtidos do software ENVI, cada ficheiro foi 

trabalhado no software ArcMap, de forma a corrigir pequenos erros manualmente a uma escala de 

1:30 e converter os polígonos em linhas de possível leitura para a extensão Digital Shoreline Analysis 

System (DSAS), disponibilizado pela agência americana United States Geological Survey (USGS). 

 

2.3.1 Erro de precisão 
O erro de precisão é quantificado a partir de um conjunto de imagens Landsat da mesma região, 

mas em diferentes horas do dia, durante um intervalo de tempo relativamente curto (por exemplo, 

inferior a 10 dias), de forma a avaliar a importância da iluminação solar no desempenho do algoritmo 

de delineação. O método de delineação das linhas de costa é aplicado com a mesma parametrização 

nas várias imagens, sendo os seus resultados comparados, quantificando os desvios entre as linhas 

obtidas. O resultado consiste na acumulação dos desvios pelo comprimento total do troço de costa 

testado, equação (18Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

 �̅�𝑝𝑟𝑖 =  
1

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
∬ |𝐶 − 𝑖|. 𝑑𝐴

𝐷

 (18) 
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Sendo D o domínio igual ao segmento de linha de costa 𝑖 comparado, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖 o 

comprimento total do mesmo segmento 𝑖 e C o segmento C. 

 

2.3.2 Erro de exatidão 
Utilizaram-se para validar o método automático de extracção da linha de costa em imagens 

Landsat com uma resolução espacial de 30 metros duas imagens do satélite Worldview2 (WV2) com 

resoluções de 0.5m. São imagens com uma resolução aumentada, pois resultaram do processo de 

fusão das bandas multiespectrais de 2.0 m com a banda pancromática de 0.5 m processo designado 

Pansharpening. As linhas delineadas a partir das imagens Landsat foram comparadas com as linhas 

delineadas a partir das imagens do satélite WV2, de resolução significativamente maior, de forma a 

quantificar o desvio e assim calcular o erro de exatidão.  

A linha de costa nas imagens foi delineada manualmente e automaticamente para as imagens WV2 

disponíveis. A linha delineada manualmente é considerada como informação de referência (ground-

truth) e assim deve ser utilizada para calcular o erro de exactidão. A linha foi também delineada 

automaticamente de forma somente para avaliar o comportamento do mesmo algoritmo em imagens 

de muito elevada resolução. Por isso, a comparação das linhas delineadas em imagens Landsat foi feita 

com a linha de referência WV2 (manual) considerando um intervalo igual à incerteza proveniente da 

soma das incertezas relativas a cada tipo de linha, Landsat e WV2. O intervalo de comparação foi 

centrado na linha de costa das imagens WV2. Sendo as imagens WV2 de 2011, comparou-se com a 

linha de costa de imagens Landsat de 2011. O intervalo de comparação, quantificando o desvio 

associado ao erro de exactidão do método, é dado pela equação (19):  

 �̅�𝑒𝑥𝑖 =  
1

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
∬ |𝑋𝑖 − 𝐿𝑖|. 𝑑𝐴

𝐷

 (19) 

 

Sendo 𝐷 o domínio igual ao segmento comparado, 𝑋 representa a linha Landsat de um troço 𝑖 e 

𝐿 o limite do intervalo de incerteza definido, de um troço 𝑖. Sabendo o erro de precisão e exactidão é 

possível determinar qual a incerteza associada aos resultados calculados posteriormente (𝑈𝑟𝑒𝑠), 

equação (26). 

 𝑈𝑟𝑒𝑠 =  ( √𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿
2 + 𝐿𝑂𝐴𝑚𝑡

2  ) (20) 

 

Em que 𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿  designa o erro de resolução da imagem associada à construção das linhas de costa 

que dão origem aos resultados e 𝐿𝑂𝐴𝑚𝑡, a soma dos erros de precisão e exactidão. 

 

2.4 Análise multitemporal com Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 

Tendo a base de dados preparada de forma a poder ser utilizada pelo DSAS são efectuadas várias 

medições entre as distintas linhas de costa anuais e calculados os resultados para diferentes 

indicadores de movimento de costa.s.  
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O DSAS cria uma série de perfis transversais às linhas de costa a partir de uma linha base com um 

determinado espaçamento entre si (definido pelo operador). Depois calcula as distâncias entre os 

pontos de interseção dos perfis com as diferentes linhas de costa fig 5. Estes valores permitem uma 

análise quantitativa detalhada da evolução da linha de costa num dado período tempo. 

 
fig 5 – Representação da construção dos cortes (a preto) desenhados pelo DSAS a partir de uma linha base (a azul) e que 

cruzam as linhas de costa disponíveis na base de dados (representadas com cores variadas) 

O erro associado à incerteza inerente aos resultados estatísticos é expresso a partir de um 

indicador utilizado por Irrgang et al (2018), designado por DOA.  

 

 𝐷𝑂𝐴 =  
√𝑈1

2 + 𝑈2
2

𝛥𝑡
 (21) 

 

Sendo 𝑈1  e 𝑈2  a incerteza associada à linha mais recente e mais antiga respetivamente e 

o denominador 𝛥𝑡 corresponde ao intervalo de tempo entre as duas datas. Este indicador 

é calculado pelo DSAS relativamente a cada troço analisado e é designado ECI (Confidence of End Point 

Rate). 

De entre várias alternativas disponibilizadas pelos DSAS, foram utilizadas três das suas variáveis 

mais relevantes: NSM-Net Shoreline Movement, o EPR-End Point Rate e o SCE-Shoreline Change 

Envelope. 
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2.4.1 NSM (Net Shoreline Movement) 

O NSM é a distância obtida pela diferença entre a posição de duas linhas de costa (a mais antiga e 

a mais recente) em cada perfil transversal. Sendo a posição (x,y) a intercessão do corte com a linha de 

costa. 

 

𝑁𝑆𝑀 =  √(∆𝑥)2 + (∆𝑦)2 

 

2.4.2 EPR (End Point Rate) 

A variável EPR consiste numa taxa média variação anual da linha costa e que se obtém dividindo a 

distância NSM pelo número de anos em estudo (∆𝑡). 

 

𝐸𝑃𝑅 =  
√(∆𝑥)2 + (∆𝑦)2

∆𝑡
 

 

2.4.3 SCE (Shoreline Change Envelope) 

Esta variável tem como objectivo encontrar a distância entre as duas linhas mais afastadas em cada 

perfil independentemente das suas datas. É um bom indicador dos locais onde existiu mais movimento 

na linha de costa. 

 

2.4.4 IMA (Interannual Movement Analysis) 

Indicador criado neste trabalho, de execução possível dado ao automatismo do método que 

permite resultados rápidos para a detecção e extracção das linhas de costa. Este indicador dá o valor 

do movimento da linha de costa na escala temporal mais reduzida possível da base de dados de 

imagens analisadas. 
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3 Resultados 

3.1 Construção da base de dados de imagens 

Com objectivo de colecionar uma imagem por ano no intervalo de tempo já mencionado (meses 

de junho, julho e agosto entre 1986 e 2017), foram pesquisadas as bases de dados dos sensores TM 

dos satélites Landsat 5, ETM+ do Landsat 7 e OLI do Landsat 8, para imagens TOA, pertencentes à 

colecção Tier1 (as de maior qualidade para análises multitemporais pois estão intercalibradas 

radiometricamente entre os vários sensores Landsat) e com cobertura de nuvens até 20%. Resultaram 

desta primeira filtragem 161 imagens que foram posteriormente classificadas com um índice de 

qualidade (IQ) por inspeção visual qualitativa, referente à quantidade de gelo marinho, nuvens 

presentes na linha de costa e área de estudo abrangida.  

O índice varia entre 1 e 3, sendo que o valor 1 corresponde a uma imagem limpa das coberturas 

indesejadas atrás enumeradas e por isso de utilização válida, o valor 3 corresponde a uma imagem sem 

hipótese de utilização devido à sua diminuta qualidade e o valor 2 caracteriza uma imagem com 

pequenos detalhes possivelmente problemáticos aquando da análise da imagem, mas que talvez 

possam ser minimizados. Tendo como objectivo principal dispor de uma imagem por ano com 

qualidade selecionaram-se primeiro todas as imagens com IQ= 1 em toda a área de estudo, e somente 

depois se selecionaram imagens com IQ=2 em anos sem imagens de qualidade máxima. Após obter a 

totalidade de cobertura da área de estudo, para um determinado ano, não foram analisadas quaisquer 

outras imagens do mesmo ano (imagens não avaliadas (N/A). A distribuição das 161 imagens por mês 

e pelos índices de qualidade associados apresenta-se na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Distribuição das imagens por índice de qualidade (IQ) e mês de aquisição. 

Mês 
IQ 

Total Geral 
1 2 3 N/A 

Junho 3 3 36 24 66 

Julho 21 11 29 - 61 

Agosto 13 2 17 2 34 

Total Geral 37 16 82 26 161 
 

 

Desta segunda colecção de imagens foi seleccionada a base de dados final, sendo considerado como 

preferidas as imagens de IQ 1 e do mês 7. 

Como apresentado na Tabela 3 a base de dados final é composta por 34 imagens, tendo um total 

de 20 imagens de julho, 13 de agosto e 1 em junho. O sensor mais representado é o TM do satélite 

Landsat 5 seguido do OLI do Landsat 8 e ETM+ do Landsat 7. Do total de imagens selecionadas, 29 são 

de IQ igual a 1, havendo 5 imagens de IQ igual a 2 que tiveram de ser consideradas dada a inexistência 

de outras com melhores características. 
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Tabela 3 - Base dados final distribuição das imagens por sensor, mês e índice de qualidade (IQ) 

Sensores e mês de captura 
IQ Total 

Geral 1 2 

LANDSAT_5 (TM) 16 4 20 

Junho 1 - 1 

Julho 8 3 11 

Agosto 7 1 8 

LANDSAT_7 (ETM+) 3 - 3 

julho 1 - 1 

Agosto 2 - 2 

LANDSAT_8 (OLI) 8 1 9 

Julho 5 1 6 

Agosto 3 - 3 

Total Geral 27 5 32 
 

 

Para conseguir abranger toda a área de estudo com o mínimo aceitável de gelo marinho e nuvens, 

foi necessário em alguns anos utilizar mais do que uma imagem, mas que posteriormente foram 

agregadas formando um mosaico de uma imagem onde somente os pixéis sem essas coberturas são 

escolhidos. 

O período de análise medeia entre 1986 e 2017. Existe, no entanto, neste período de 32 anos um 

conjunto de anos em que não foi possível obter imagens Landsat com qualidade aceitável, 

nomeadamente nos seguintes 9 anos: 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2005, 2006, 2011 e 2012. Estes 

anos antecedem o lançamento de Landsat 8 (em 2013) e coincidem já com o período de deficiente 

funcionamento do Landsat 7 (desde 2003) e funcionamento condicionado do Landsat 5 (desde meados 

da década de 2000). No entanto, a existência de imagens de qualidade nos restantes 23 anos (~72%) 

apresenta ainda uma adequada cobertura temporal para permitir que os objetivos desta tese sejam 

alcançados.   
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Tabela 4 - Distribuição, por ano, das imagens seleccionadas na última filtragem e contagem do número de anos 

com imagem. 

Ano Nº de imagens Ano Nª de imagens 

1986 1 2003 1 

1987 1 2004 1 

1988 1 2007 1 

1989 1 2008 1 

1990 1 2009 2 

1991 1 2010 1 

1993 1 2013 2 

1994 1 2014 2 

1995 3 2015 1 

1998 2 2016 2 

2001 1 2017 2 

2002 2   

Total Geral 23 32 
 

 

 

Nem todas as vinte e três imagens analisadas cobrem a totalidade da costa, a distribuição das 

imagens por troço está representada na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Tabela com a distribuição das imagens existentes para cada troço 

Troços Imagens 

BOR 1993;1995;1998;2001;2002;2007;2010;2013;2016;2017 

KOM 
1986;1990;1991;1993;1995;1998;2001;2002;2003;2007;2009;2010;2013;

2014;2015;2016;2017 

NUN 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;2009;

2010;2013;2014;2015;2016;2017 

WBP 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;2009;

2010;2013;2014;2015;2016;2017 

WHB 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;2008;

2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 

Philips 

Bay 

1986;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;

2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 

KAY 
1986;1987;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;

2004;2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 

KNG 
1986;1987;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;

2004;2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
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3.2 Seleção dos parâmetros ótimos do algoritmo Feature Extraction  

Para testar o funcionamento do algoritmo a utilizar no trabalho e determinar os parâmetros mais 

adequados foi selecionada a imagem do ano de 2010 do satélite Landsat 5 (Figura 2), que cobre toda 

a área de estudo. Esta imagem de 2010 serviu para escolher qual a melhor banda espectral para se 

efetuar a segmentação, qual o parâmetro Scale, o tipo de gradiente mais adequado e também o 

parâmetro de Merge que melhor traduz a delineação da linha de costa.  

 

3.2.1 Banda espectral  
Numa primeira abordagem a cada uma das múltiplas bandas que constituem uma imagem, 

verificou-se que as bandas NIR e SWIR1 apresentam um maior contraste entre água e terra, na zona 

costeira. Uma vantagem adicional da banda SWIR1 é que, por se referir a um comprimento de onda 

mais longo do que a banda NIR, consegue ‘atravessar’ nuvens finas (Ref:USGS2019), para além de 

representar o gelo marinho e a zona de rebentação das ondas com valores mais próximos dos valores 

da água ( fig 9), ou seja, apresentar uma menor refletância do que a banda NIR. (Ref:Spectral bands in 

remote sence. GIS GEOGRAPHY, 20 fevereiro 2018). Por exemplo, no caso de a imagem estar 

completamente limpa do ponto de vista atmosférico, como a do ano 2010 ( fig 6), as bandas SWIR1 e 

NIR conduzem a resultados de delineação da linha de costa muito bons e semelhantes. Pontualmente 

ambas têm pequenos desvios em relação à linha de costa, que ocorrem por vezes de forma desfasada, 

não sendo clara a escolha da melhor banda para construir o gradiente. 

 
fig 6 – Imagem do ano 2010, Landsat 5 com as linhas de costa obtidas com algoritmo feature extraction utilizando as bandas 

SWIR1 (vermelho) NIR (amarelo). 

Contudo, quando analisadas estas duas bandas noutras imagens com outros conteúdos, foi 

possível verificar que, mantendo os parâmetros constantes, a banda SWIR1 permite obter na maior 

parte das situações um resultado com maior qualidade fig 7. 

±
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No entanto, apesar de na generalidade dos casos a banda SWIR1 ser melhor, em alguns pontos a 

banda NIR consegue apresentar melhores resultados, no entanto em bem menor quantidade. 

Outro factor importante para a escolha da banda SWIR1 relaciona-se com o facto desta banda não 

ser tão sensível à presença de gelo no mar nem à existência de nuvens menos densas na imagem 

conseguindo, ao contrário da banda NIR, detectar a linha de costa consistentemente ao longo dos 

diferentes anos e com uma qualidade bastante boa. Tendo em conta as características meteorológicas 

da região em estudo é de esperar que mesmo no Verão exista algum gelo marinho junto à costa sendo 

por isso importante dispor de um método que lide adequadamente com a sua presença.  

 
fig 7 - Imagem da região STO no ano 2010, Landsat 5 com as linhas de costa obtidas com o algoritmo feature extraction 

utilizando a banda SWIR1 (vermelho) e NIR (amarelo) 

 

Consegue-se obter com a banda SWIR1 resultados consideravelmente melhores quando existe 

gelo marinho, fig 9 ou nuvens, fig 10 e fig 11, na imagem. Na presença de gelo, mesmo em pequenas 

quantidades junto à costa a utilização da banda NIR é inviável. Tendo isto em atenção, optou-se por 

utilizar a banda SWIR1 para todas as imagens dos sensores TM, ETM+ e OLI na operação de 

segmentação. 

Para avaliar a possibilidade de agregar semelhantes bacias adjacentes que resultam da 

transformação watershed, todas as bandas dos satélites Landsat foram utilizadas, com exceção das 

bandas térmicas, pois para além de terem sempre uma menor resolução espacial medem sobretudo a 

energia emitida pelas superfícies, o que se traduz em informação pouco relevante no contexto deste 

trabalho.  

 

±
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fig 8 - A imagem do satélite Landsat5, em cima é de 1986, corresponde à região STO e KAY com linhas de costa obtidas com 
algoritmo feature extraction utilizando a banda NIR (amarelo). 

 
fig 9 – A imagem do satélite Landsat5, em cima é de 1986, corresponde à região STO e KAY com linhas de costa obtidas com 

algoritmo feature extraction utilizando a banda SWIR1 (vermelho). 
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fig 10 - A imagem do satélite Landsat5, em cima é de 1987, corresponde à região KAY com linhas de costa obtidas com 

algoritmo feature extraction utilizando a banda NIR (amarelo). 

 

 
fig 11 – A imagem do satélite Landsat5, em cima é de 1986, corresponde à região STO e KAY com linhas de costa obtidas com 

algoritmo feature extraction utilizando a banda SWIR1 (vermelho). 
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3.2.2 Gradiente, Scale e Merge 

Com a escolha da banda SWIR1, a qualidade da linha de costa delineada fica ainda dependente de 

três variáveis, o Scale, gradiente utilizado e o Merge. Verifica-se que cada variável afecta as restantes, 

ou seja, é possível que diferentes gradientes tenham bons resultados para diferentes parâmetros Scale 

e Merge. A determinação dos valores que melhores resultados apresentam, é efetuada através de um 

processo iterativo com conclusões obtidas por observação qualitativa. Assim sendo avaliou-se, para 

cada gradiente, o melhor resultado no intervalo de valores possível (0-100) para os parâmetros Scale 

e Merge.  

 

a) Scale e Merge nos diferentes gradientes 

O parâmetro Scale que, por ser aplicado primeiro e consequentemente alterar todo o 

procedimento a jusante, deve ser determinado em primeiro lugar. Como já referido as variáveis estão 

interligadas e influenciam o resultado dependendo umas das outras. A forma de determinar como 

alcançar os melhores resultados foi começar com uma primeira abordagem onde se fez variar o valor 

de Scale e Merge alternadamente de forma sistemática, a fim de obter uma primeira avaliação do 

comportamento dos parâmetros para cada gradiente.  

É importante notar que na comparação dos resultados obtidos com os vários gradientes as linhas 

de costa se sobrepõem quando produzem o mesmo resultado, prevalecendo na imagem que está 

localizada mais acima na legenda da figura. Por exemplo, quando na fig 12 se vê apenas a linha 

vermelha junto à costa, significa que as restantes também delinearam a costa só que são coincidentes 

com esta. Acontece por norma, de uma linha para outra, com parâmetros mais ajustados uma evolução 

onde os desvios em relação à costa desapareçam e se consiga ver a linha mais perto da costa. O mesmo 

raciocínio é feito na análise das restantes imagens. 

Embora num grau diferente nos diferentes gradientes, observa-se que o parâmetro Scale tem uma 

elevada importância na qualidade do resultado e que a importância do parâmetro Merge para a 

qualidade da linha delineada, varia positivamente com a diminuição do valor de Scale. O 

comportamento da variável Merge mantém-se constante comparando os resultados dos quatro 

gradientes. Para um valor de Scale mais elevado, como por exemplo o valor de 73, verifica-se pouca 

ou nenhuma variação na posição das linhas para diferentes valores de Merge.  
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Gradiente morfológico 

 

 
fig 12 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge(M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 73 e utilizando o gradiente morfológico 
(G.M.Morf).  

 

 
fig 13 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge(M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 60 e utilizando o gradiente morfológico 
(G.M.Morf). *1 
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fig 14 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge(M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 40 e utilizando o gradiente morfológico 
(G.Morf). *1 

Nas três imagens do gradiente morfológico, fig 12, fig 13 e fig 14 é possível aferir que a linha com 

maior qualidade é consistentemente obtida ao longo dos diferentes valores de Scale para valores de 

Merge elevados como é exemplo o valor de 93 representado a vermelho em todas as imagens. 

Observa-se também que os valores de Scale mais baixos representam resultados menos conseguidos 

na delineação da linha de costa. 
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Gradiente morfológico Interno 

 

 
fig 15 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 73 e utilizando o gradiente 
morfológico interno (G.M.Int.). 

 

 
fig 16 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 60 e utilizando o gradiente 
morfológico interno (G.M.Int). *1 
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fig 17 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 60 e utilizando o gradiente 
morfológico interno (G.M.Int). * 

Nas imagens das fig 15, fig 16 e fig 17 verifica-se que quando é utilizado o gradiente interno a 

qualidade da delineação é muito sensível a variações no valor de Scale. Para valores de Scale abaixo de 

60 as linhas são muito erráticas e de difícil análise. Em concordância com o comportamento obtido nos 

resultados do gradiente morfológico, continua a ser possível identificar a relação do aumento da 

qualidade da linha com o aumento do Merge independentemente do valor de Scale. O mesmo se 

observa quando analisada a utilização do gradiente externo, fig 18, fig 19 e fig 20, onde tal como no 

gradiente anterior existe uma grande sensibilidade à variação do Scale. 

  



39 

Gradiente morfológico Externo 

 

 
fig 18 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 73 e utilizando o gradiente 
morfológico externo (G.M.Ext). *1 

 

 
fig 19 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 60 e utilizando o gradiente 
morfológico externo (G.M.Ext). *1 
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fig 20 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 40 e utilizando o gradiente 
morfológico externo (G.M.Ext). *1 

 

Nos três gradientes morfológicos o comportamento das linhas resultantes é muito semelhante, 

ligeiramente menos sensível a variações de Scale no gradiente morfológico. O comportamento do 

gradiente Sobel distingue-se dos restantes, pela pouca importância do parâmetro Merge face ao Scale. 

Apenas pequenos detalhes variam com a variação do Merge para todos os valores testados, fig 21, fig 

22 e fig 23. É aceitável assumir para qualquer gradiente o valor padrão do parâmetro Merge como 93, 

sem cometer um grande erro e sem influenciar os resultados das restantes variáveis de modo 

comprometedor. Para o parâmetro Scale é necessária uma segunda abordagem para determinar com 

maior detalhe o melhor valor para cada gradiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Foram excluídos das imagens as algumas linhas pois não acrescentam informação suficiente para o ruido que geram 

na imagem. Preservou-se a compreensão não permitindo a acumulação de demasiadas linhas diferentes.   
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Sobel 

 
fig 21 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 73 e utilizando o gradiente Sobel 
(Sobel) 

 

 
fig 22 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 60 e utilizando o gradiente Sobel 
(Sobel) 
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fig 23 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Merge (M), mantendo fixo o valor de Scale (Scl) igual a 40 e utilizando o gradiente Sobel 
(Sobel) 

 

b) Variação do parâmetro Scale para valores máximos 

Fixando o valor de Merge em 93, testou-se o comportamento do parâmetro Scale aumentando o 

seu valor até ao valor antes de a qualidade dos resultados começar a decair. 

As três imagens, relativas aos três gradientes morfológicos, fig 24, fig 25 e fig 26 indicam que a 

qualidade da linha delineada aumenta com o aumento do valor de Scale, quando analisados os valores 

mais altos que correspondem também aos melhores resultados. Para valores baixos de Scale, o 

gradiente morfológico externo e interno apresentam os mesmos resultados. O valor de Scale 40 traduz 

uma linha igual à linha do valor de Scale 60. No entanto, para o caso do gradiente morfológico e Sobel 

o mesmo não acontece. 

Para o gradiente morfológico, fig 24, a qualidade dos resultados aumenta com o aumento do valor 

de Scale até ao valor de 90, sendo que para valores de Scale acima de 95 alguns contornos começam 

a não separar corretamente zonas de terra e água. O melhor Scale está no intervalo 80 a 90. Os dois 

melhores resultados do gradiente morfológico interno, fig 25, são os produzidos pelos valores de Scale 

90 e 93. Pois comparando um valor de Scale 80 com um valor de Scale 90 ou 93 observa-se a diminuição 

de pequenos desvios para a zona marítima. 

Para o gradiente morfológico externo, fig 26, as linhas resultado da utilização do valor 90 e 80 são as 

que melhor se ajustam a linha de costa.  
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Gradiente morfológico 

 

 
fig 24 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Scale (Scl), mantendo fixo o valor de Merge (M) igual a 93 e utilizando o gradiente 
morfológico (G.Morf) 

Gradiente morfológico interno 

 
fig 25 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Scale (Scl), mantendo fixo o valor de Merge (M) igual a 93 e utilizando o gradiente 
morfológico interno (G.M.Int)  
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Gradiente morfológico externo 

 
fig 26 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Scale (Scl), mantendo fixo o valor de Merge (M) igual a 93 e utilizando o gradiente 
morfológico externo (G.M.Ext) 

 

Sobel 

 
fig 27 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada 
variando os valore do parâmetro Scale (Scl), mantendo fixo o valor de Merge (M) igual a 93 e utilizando o gradiente Sobel 
(Sobel)  
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Quando utilizado o gradiente Sobel e o valor de Scale igual a 80 começa a existir uma 

segmentação deficiente, agrupando por exemplo no mesmo objecto água e extremidades de terra da 

zona central da baia do rio Babbage, como ilustrado na fig 27. É um claro indicador de que outras 

regiões semelhantes serão também mal delineadas. Tem-se assim que para os gradientes 

morfológicos, os parâmetros devem estar perto de um Scale igual a 80 com possibilidade para ser 

maior. No caso no gradiente Sobel, o Scale tem de ser inferior a 80, sendo que o valor de 73 é o que 

apresenta globalmente melhores resultados, e o Merge não deve ser superior a 93, limiar para o qual 

apresenta melhores resultados, pois os objectos adjacentes começam a agrupar-se com um critério 

demasiado alargado e desadequado ao problema. 

 

3.2.3 Determinação dos melhores resultados para cada gradiente a partir de uma última análise 
mais detalhada 

De forma a determinar o ponto óptimo dos parâmetros de segmentação testou-se um intervalo 

de valores, mais reduzido nos quatro gradientes em três regiões distintas: 

- A região perto da fronteira com o Alasca, até ao estuário do rio Malcolm: a linha de costa é 

bastante homogénea, relativamente clara e pouco recortada, devendo a sua delineação automática 

ser efetuada com menor erro relativamente às restantes áreas. É por isso uma boa primeira linha de 

triagem e de afinação do algoritmo 

- A região da bacia do rio Babbage é bastante mais complexa, pois a linha é muito variada e 

recortada, sendo adequada para testar o grau de robustez do método.  

- A zona entre KAY e KNG, apesar de ser pouco variada e recortada, é constituída por arribas 

verticais que levam à formação clara de sombras, um factor que influencia e dificulta o ajuste das linhas 

de costa. 

A análise, para cada gradiente, dos valores que conduzem aos melhores resultados nestas três 

regiões, permite identificar o melhor par Scale/Merge que será depois utilizado para todas as imagens 

de todos os anos incluídas na base de dados deste estudo. 

 



46 

 
fig 28 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região BOR, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando o 
gradiente morfológico (G.Morf) 

 

No gradiente morfológico, fig 29, o par Scl80-M93 (linha roxa) comparado com os restantes, 

apresenta desvios maiores e piores delineações. Os pares Scl90-M93 (linha amarela), Scl90-M97 (linha 

azul) e Scl80-M97 (linha vermelha) têm resultados muito semelhantes como, por exemplo, se pode 

observar na região de KAY. O par Scl90-M97 (linha azul) começa claramente a excluir zonas de território 

continental fig 29. O par Scl80-M97 (linha vermelha) coincide com a amarela na maior da extensão em 

análise, com a excepção de um pequeno desvio para o interior marítimo, na região KAY (parte direita 

da imagem). Quando analisada a área de arriba vertical, fig 30, confirma-se que o par Scl90-M97 (linha 

azul) leva a uma incorrecta segmentação na zona de arriba. Pelo contrário, os pares Scl80-M97 e Scl90-

M93 conseguem lidar bem com parte dessa área. Tem-se assim que o par Scale 90 e Merge 93, é o que 

melhor se ajusta à linha de costa com o gradiente morfológico. 
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fig 29 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
bacia do rio Babbage, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando 
o gradiente morfológico (G.Morf). 

 

 
fig 30 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região de arriba ente KAY e KNG, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, 
utilizando o gradiente morfológico (G.Morf) 
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Quando se analisam os resultados para o gradiente morfológico interno (fig. 27), é possivel 

identificar que o par Scl90-M97, que não está representado, tem um resultado totalmente coincidente 

com o par Scl90-M93 (linha amarela). O par Scl80-M97 (linha vermelha) é aquele que logo na zona 

junto da fronteira, fig 31, tem um pequeno desvio em relação à costa. Este par é nas outras duas 

regiões o que apresenta mais desvios e considerado o pior entre os três apesar de ter um melhor 

desempenho na zona de arriba, fig 33.  

Os dois pares restantes, Scl93-M93 (linha verde) e Scl90-M93 (linha amarela), distinguem-se 

principalmente na zona de arriba onde o segundo acaba por compensar pequenos desvios que tem na 

baía do rio Babbage, fig 32, com um melhor ajuste na zona de arriba, fig 31.  

Considera-se então que os valores para os parâmetros Scale e Merge que melhores resultados dão 

quando utilizado o gradiente interno são 90 para Scale e 93 para Merge. 

 

 
fig 31 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região BOR, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando o 
gradiente morfológico interno (G.M.Int) 
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fig 32 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
bacia do rio Babbage, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando 
o gradiente morfológico interno (G.M.Int) 

 

 
fig 33 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região de arriba ente KAY e KNG, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, 
utilizando o gradiente morfológico interno (G.M.Int) 
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Analisando os resultados para o gradiente externo, verifica-se de imediato o que parece ser 

um desvio do par Scl80-M93 (linha amarela) junto da lagoa Clarence. Contudo, o que está realmente 

representado é um poligono fechado em que parte da linha coincide com a azul e a outra parte é o 

troço que se vê a amarelo. A linha que se vê é uma linha secundária sem relevância para o estudo.  

O resultado do par Scl90-M97 (linha azul), na bacia do rio Babbage coincide com a do par Scl90-

M93 (linha verde) , fig 35,. Já os resultados dos pares Scl80-M97 (linha vermelha) e Scl80-M93 (linha 

amarela) são os que apresentam maiores desvios. 

Na zona de arriba, fig 36,o resultado do par Scl90M97 (linha azul) não se ajusta bem à costa ignorando 

uma parte de território continental. Já a linha Scl90-M93 (verde) coincide quase integralmente com as 

linhas dos pares Scl80-M93 (vermelha) e Scl80-M97 (amarela) na zona de arriba. Assim pode afirmar-

se que a linha obtida com Scale de 90 e Merge de 93 é que se ajusta melhor à área de estudo para o 

gradiente externo. 

 

 
fig 34 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região BOR, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando o 
gradiente morfológico externo (G.M.Ext). Ampliado destaca-se a linha amarela demonstrando o polígono que gera uma linha 
secundaria que não é relevante para o trabalho.  
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fig 35 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
bacia do rio Babbage, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando 
o gradiente morfológico externo (G.M.ext) 

 

 
fig 36 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região de arriba ente KAY e KNG, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, 
utilizando o gradiente morfológico externo (G.M.Ext) 
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O gradiente Sobel apresenta rapidamente piores resultados à medida que os valores de Scale 

mais elevados. Todos os valores testados apresentaram dificuldades a delinear a linha junto à lagoa, 

fig 37, sendo que o par Scl73-M93 (linha vermelha) é o que melhor se ajusta.  

Observou-se que os pares Scl80-M93 (linha roxa) e Scl73-M97 (linha azul), quando analisada a 

restante extensão da costa são, respectivamente, coincidentes com o par Scl80-M97 (linha amarela) e 

Scl73-M93 (linha vermelha). 

Tanto na bacia do rio Babbage, fig 38, como na zona de arriba vertical, fig 39, é claro que para o 

gradiente Sobel o melhor ajuste se faz com o par Scale 73 e Merge 93. 

 

 

 
fig 37 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região BOR, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando o 
gradiente Sobel (Sobel) 
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fig 38 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
bacia do rio Babbage, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, utilizando 
o gradiente Sobel (Sobel) 

 

 
fig 39 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Qualidade da linha de costa delineada, na 
região de arriba ente KAY e KNG, variando os valores do parâmetro Scale (Scl) e Merge (M) no intervalo perto do valor óptimo, 
utilizando o gradiente Sobel (Sobel) 
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3.2.4 Determinação do melhor gradiente 

O par de valores que conduz a melhores resultados para cada gradiente, com a banda SWIR1, 

apresenta-se na Tabela 6. Para precisar qual é o melhor entre os quatro gradientes comparou-se o 

resultado obtido por cada um nas mesmas zonas: bacia do rio Babbage, costa de arriba entre KAY e 

KNGe região perto da fronteira com o Alasca. 

 

Tabela 6 - Valores de Scale e Merge que conduziram aos melhores resultados para cada Gradiente testado 

 Scale Merge 

Gradiente 

Morfológico 

90 93 

Gradiente M. 

Interno 

90 93 

Gradiente M. 

Externo 

90 93 

Gradiente Sobel 73 93 

 

Tendencialmente observa-se em toda a extensão da costa que o gradiente interno (linha azul claro 

na Fig. 36) cria uma linha que se situa mais para o interior do território continental e o gradiente 

externo (linha azul escura) cria uma linha mais para o interior do oceano. Por outro lado, tanto o 

gradiente morfológico como o operador Sobel produzem linhas que se situam entre as duas anteriores. 

Por exemplo na fig 40, pode-se observar que o gradiente Sobel e o morfológico têm um resultado 

practicamente coincidente e são os que parecem estar mais ajustados à linha de costa.  

 
fig 40 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do melhor resultado do gradiente 
Sobel, gradiente morfológico interno (G.M.Int) e gradiente morfológico externo (G.M.Ext), na região KOM. 
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Na região KAY a comparação do gradiente morfológico com o Sobel, fig 41, mostra que este último 

se ajusta melhor aos detalhes da costa. É possível ver que o gradiente morfológico falha na 

representação da língua de areia, em alguns pequenos detalhes e também na região curva da costa. 

O gradiente morfológico interno, fig 42, tem a mesma falha do gradiente morfológico, mas um 

pouco mais acentuada, para além da tendência, já referida, de desenhar a linha de costa muito no 

interior do território continental. Já o gradiente morfológico externo, fig 43, parece ajustar-se bem à 

costa, contudo, o gradiente Sobel aparenta representar com mais veracidade a posição real da linha 

de costa. 

 

 
fig 41 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico 
(G.M.Morf) e sobel na região KAY. 
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fig 42 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico 

interno (G.M.Int) e sobel na região KAY. 

 

 
fig 43 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico 

externo (G.M.Ext) e sobel na região KAY. 
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Por fim, comparando os gradientes na última região, observa-se que o gradiente morfológico, fig 

44, tem o comportamento menos detalhado que o sobel e tão errático ou mais que o sobel. A linha 

obtida com o gradiente morfológico externo, fig 45, evidencia uma vez mais a deteção da linha 

demasiadamente para o interior marítimo. Isto deve-se ao facto desta zona ser caracterizada pela 

presença de sombra, que leva à interpretação por parte do algoritmo, de que pixéis de mar à sombra 

fiquem do lado dos pixéis de terra. Este mesmo factor funciona ao contrário no caso do gradiente 

morfológico interno, fig 46, fazendo que seja o gradiente que melhor resultado obtém nesta zona de 

arriba vertical. 

 
fig 44 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico 
(G.M.Morf) e sobel na região de arriba vertical.. 
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fig 45 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico 
externo (G.M.Ext) e sobel na região KAY 

 

 
fig 46 - Imagem da banda SWIR1 pertencente ao satélite Landsat5 do ano 2010. Comparação do gradiente morfológico interno 
(G.M.Int) e Sobel na região de arriba vertical. 
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A subjectividade associada à qualidade da delineação também existe e deve-se à dificuldade de 

por vezes perceber exatamente onde está realmente localizada a linha de costa na escala das imagens 

Landsat. Assumiu-se nestas situações que a linha melhor será aquela que apresentar menor número 

de desvios grosseiros face às restantes e ao que aparenta ser a linha de costa. As linhas provenientes 

da utilização do gradiente morfológico e Sobel são assim consideradas como as que melhor se ajustam 

à costa, com a exceção da zona de arriba onde o gradiente morfológico interno tem um melhor 

desempenho. Devido a porção reduzida da área de arriba relativamente à restante costa e à pior 

qualidade do gradiente morfológico interno na costa sem arriba, este gradiente não é o que melhor se 

ajusta à costa. O gradiente morfológico externo tem desempenho relevante no caso de imagens com 

rebentação forte onde pixéis de terra são confundidos com pixéis de água.  

Entre o gradiente morfológico e o operador Sobel, ambos apresentam resultados muito 

semelhantes, ambos se superam em situações diferentes, mas o operador Sobel consegue representar 

melhor os vários tipos de detalhe na delineação da costa.  

 

3.3 Validação do método  

3.3.1 Correcção das linhas de costa 

Apesar dos resultados na obtenção das linhas de costa serem visualmente muito bons em 

praticamente todos os sectores estes apresentam, em reduzida quantidade, alguns erros mais 

relevantes que necessitam de correcção. Estes erros mais grosseiros incluem alguns polígonos e 

arestas que para além de não serem interessantes para o estudo são obstáculos para proceder aos 

cálculos estatísticos da variação da linha de costa, necessitando por isso de uma correcção imediata. 

Este procedimento foi efectuado no software ArcMap onde se editaram manualmente os sectores com 

erros relevantes à escala 1:30, substituindo os troços incorrectos por interpretações visuais mais 

adequadas da linha de costa em formato vectorial.  

A importância desta intervenção é calculada com a seguinte expressão: 

 %𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐çã𝑜 =  
𝐶𝑐𝑟

𝐶𝑡𝑜𝑡
 (22) 

 

sendo 𝐶𝑐𝑟 o comprimento corrigido medido ao longo da costa depois da correção e 𝐶𝑡𝑜𝑡 o comprimento 

total da linha de costa Landsat. A extensão total média de linha de costa corrigida em vários troços 

distintos é igual a 0.9%, ou seja a 2.8 km. 
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fig 47 - Exemplo de uma correcção efectuada na linha de costa obtida automaticamente numa imagem de 2007. 

 

3.3.2 Validação da precisão do método proposto 

Após determinar os parâmetros que conduzem aos melhores resultados para a grande maioria das 

imagens (Scale=73 e Merge=93, Banda SWIR1 com o gradiente Sobel) testou-se ainda o algoritmo em 

imagens de diferentes datas de forma a avaliar a sua robustez em distintas condições de iluminação 

solar. Desta forma, escolheram-se imagens da mesma região captadas em diferentes datas do mesmo 

ano, onde à partida a linha de costa tem uma variação negligenciável. 

Para a análise utilizaram-se 3 imagens do satélite Landsat 8 no ano de 2017 (Figura 44): uma 

imagem que abrange a totalidade da área de estudo, captada a 1 de Julho às 20h58m, uma imagem da 

região A (a vermelho na fig 48), captada a 29 de Junho às 06h10m e uma última imagem da região B ( 

a amarelo na fig 48), captada a 8 de Julho às 06h04m.  
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fig 48 -O mosaico de fundo é composto por três imagens, todas do satélite Landsat8 no ano de 2018. Combinação de bandas 
para obter cor natural (vermelho: Banda4; verde: Banda3; azul: Banda2). Linhas utilizadas no cálculo da precisão do método. 
A linha verde (C) cobre a costa na totalidade, as restantes coincidem com esta em áreas especificas a vermelha mais a oeste 
(A) e a amarela mais a este (B).  

 

A proximidade temporal de captura das imagens para construir mosaicos homogéneos de um 

mesmo ano, pretende minimizar ao máximo as variações sazonais de iluminação e as condições das 

superfícies continental e marítima. A diferença horária pretende maximizar a discrepância do azimute 

e altura do sol entre as imagens comparadas de forma a conseguir, com as imagens disponíveis, 

quantificar o desvio máximo associado ao factor sombra. Factor esse que uma análise por observação 

indica ser o mais relevante tendo em conta a variação entre as linhas de costa. A zona B é uma área 

adequada de teste pois contém uma área de arriba vertical e por isso susceptível à formação de 

sombras. É possível garantir com esta análise que a extrapolação do desvio, para toda a área de estudo, 

não ocorre com uma estimativa por defeito. Em nenhum outro local da região estudada se irá registar 

um desvio substancialmente superior, tendo em conta a posição do sol e a morfologia do terreno. 

Consegue-se assim quantificar o erro de precisão máximo (𝐸𝑚𝑡𝑝𝑟) que pode existir no resultado. 
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Tabela 7- Caracterização das imagens utilizadas para avaliar a precisão do método automático.  

 Zona 
Comprimento 

(m) 
Data Hora 

Azimute 

solar 

A BOR+KOM+NUN 60780 29/6/2017 06:10 Oeste 

B KAY + KNG 69955 8/07/2017 06:04 Oeste 

C BOR+KOM+NUN+KAY*KNG 316000 1/07/2017 20:58 Sudeste 

 

Os pares a/c e b/c foram comparados com duas abordagens diferentes. Primeiro, através de uma 

abordagem menos susceptível aos erros de aproximação, onde foi calculado o valor médio do desvio 

sobre o comprimento do segmento em comparação (�̅�𝑝𝑟) dado pela equação (18), e depois, numa 

segunda abordagem onde foi feita uma aproximação à primeira, tornando discreta a distribuição dos 

desvios ao longo da costa. As duas abordagens funcionam como suporte uma da outra, permitindo 

perceber a coerência dos resultados. 

Sendo D o domínio igual ao segmento de linha de costa 𝑖 comparado, a ou b, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖  o comprimento 

do mesmo segmento 𝑖 e C o segmento C correspondente ao segmento 𝑖 comparado. 

 �̅�𝑝𝑟𝑖 =  
1

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
∬ |𝐶 − 𝑖|. 𝑑𝐴

𝐷

 (18) 

 

Obtendo-se os valores médios para o erro de precisão indicados na Tabela 8. 

Tabela 8 -Comprimento e erro de precisão médio dos troços. Sendo que a representa a comparação do pare a/c e b a 
comparação do para b/c. 

 a b 

Comprimento[m] 60780 69955 

�̅�𝑝𝑟 [m] 4.8 10.0 

 

Na segunda abordagem foram traçados perfis perpendiculares à costa com um espaçamento de 

100 metros entre si, resultando uma linha discretizada com um total de 519 e 526 perfis (unidades) 

respectivamente para os pares A/C e B/C. Seguidamente, os perfis foram comparados a partir do 

módulo da diferença entre os pontos de intersecção entre os perfis e as duas linhas de costa 

comparadas em cada situação. Para o par A/C, obteve-se uma diferença média de 5.6 metros e um 

desvio padrão de 12.1 metros (Tabela 9), em que mais de 99% dos perfis mostram uma diferença entre 

linhas inferior a 30 metros. 

 

Tabela 9 - Média e desvio padrão dos perfis utilizados como amostras para caracterizar o desvio entre as linhas do par a/c 

Media (µ), m Desvio Padrão (σ), m 

5.6 12.1 
 

Para o par B/C, uma área de arriba, obteve-se uma diferença média de 14.0 metros e um desvio 

padrão de 17.5 metros (Tabela 10), em que mais de 95% dos perfis mostram uma diferença entre linhas 

inferior a 30 metros. 
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Tabela 10 - Média e desvio padrão dos perfis utilizados com amostras para caracterizar a diferença entre as linhas do par b/c 

Média (µ), m Desvio Padrão (σ), m 

14 17.5 

 

 

Para a comparação de cada par de imagens é relevante ter em conta as horas locais das suas 

aquisições pelo satélite Landsat 8. Este cuidado de análise deve-se ao facto da zona B ser uma costa de 

arriba virada a nordeste, o que leva a uma maior influência da posição do sol, através da sombra, no 

traçar da linha de costa. Às 06h00 quando o sol está a oeste existe uma maior sombra no mar do que 

às 21h00 quando o sol está a sudeste (Plataforma SunCalcGoogle). Quando o algoritmo automático 

traça a linha de costa engloba a parte de sombra no polígono da água, ‘puxando’ um pouco a linha de 

costa para ‘dentro do mar’. 

É necessário ter em conta que à partida as linhas estão sujeitas a uma incerteza (U) de 30 metros, 

incerteza essa correspondente a um erro sistemático que corresponde à resolução da imagem do 

satélite Landsat e varia de 0 a um máximo de 30 metros. É importante perceber se o desvio calculado 

é derivado do erro sistemático associado à resolução da imagem ou se é um erro aleatório do 

algoritmo. Para ter uma estimativa do desvio gerado apenas pelo algoritmo quando faz a computação 

da linha de costa, ou seja, o erro aleatório gerado pelo programa, subtraiu-se ao desvio calculado o 

erro sistemático de 30 metros (Campilho, 2001). Aos valores dos perfis, iguais ao modulo da diferença 

entre duas linhas comparadas, foi subtraído 30 metros e atribuiu-se 0 a todos os valores que ficaram 

negativos após a subtração.  

O resultado da melhor aproximação ao desvio criado pelo algoritmo está sintetizado na Tabela 11. 

Uma diferença média de 0.3 metros para a região de a e 2 metros para a região b. 

 

Tabela 11 – Média e desvio padrão dos perfis utilizados como amostras para caracterizar a diferença entre as linhas de costa, 
das duas regiões comparadas, tendo em conta a incerteza inerente à resolução da imagem. 30 metros. 

 a - U b - U 

Média (𝝁) 0.3 2.0 

Desvio Padrão (𝜹) 2.5 7.3 

 

𝐸𝑚𝑡𝑝𝑟 é considerado igual ao desvio máximo das duas regiões e logo igual a 2 metros. Com estes 

resultados pode aferir-se que o método digitaliza uma linha de costa que referente a um determinado 

espaço e tempo, independente da imagem utilizada para o mesmo espaço, com uma incerteza igual a 

30 metros mais 2 metros de erro gerado pelo algoritmo. Caso não fosse contabilizado o facto da 

incerteza (U) referente à resolução da imagem poder, em parte, corresponder ao desvio calculado, o 

resultado da utilização do algoritmo estaria inflacionado.  
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3.3.3 Imagem WorldView2 2011 

Após determinar as circunstâncias em que o algoritmo melhor opera quanto à robustez dos 

resultados, é também necessário verificar a fiabilidade do método automático quando constrói as 

linhas de costa na escala das imagens Landsat (30m/pixel), verificando a sua exactidão. Para tal 

compararam-se as linhas de costa obtidas a partir das imagens Landsat utilizando o método 

automático com as linhas de costa obtidas a partir de imagens com uma resolução 60 vezes superior. 

Para isso, foram utilizadas imagens do satélite Worldview2 (WV2) de 4 zonas distintas da costa (fig 49). 

Sendo que 3 destas zonas correspondem à região junto à foz do rio Babbage (fig 51), e a última à região 

perto da fronteira com o Alasca (EUA), Clarence Lagoon (fig 50). 

 

 
fig 49 - Banda 5 do satélite Landasta5 2010. A verde a representação da linha de costa a região da Lagoa de Clarence e a 
vermelho os três segmentos da região do Rio Babbage. 
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fig 50 - Imagem da região da bacia do rio Babbage, captada pelo satélite WV2, representada com uma combinação de cores 
para mostrar a cor natural. Identificadas com as letras A), B) e C) estão a três diferentes regiões utilizadas para validar o 
método. 

 

 
fig 51 – Imagem da região junto da fronteira com o Alasca, retirada a partir do satélite WV2, representada com uma 
combinação de cores para mostrar a cor natural. A linha a vermelho é a linha de costa digitalizada manualmente 

Utilizaram-se duas abordagens para comparar as linhas, uma onde a linha de costa das imagens 

WV2, foi digitalizada manualmente e outra onde esta foi construída utilizando o método automático. 
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Método de comparação 

A partir das linhas de costa obtidas com as imagens do satélite WV2 de agosto e setembro de 2011, 

estabeleceu-se uma zona de influência (‘buffer’) de dimensão igual à incerteza de posição da linha de 

costa. O intervalo de comparação foi determinado a partir da incerteza relativa à resolução da imagem 

Landsat utilizada para gerar a linha de costa com o método automático, a incerteza relativa à resolução 

das imagens WV2 utilizadas e o erro de precisão associado à construção das linhas nas imagens Landsat 

(Tabela 8) e WV2. Como referido em Irrgang et al 2018, a incerteza da posição de uma linha de costa é 

a soma das incertezas das imagens que lhe deram origem. 

 𝑈 =  √𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿
2 + 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑊𝑉

2 + 𝐿𝑂𝐴 (23) 

Onde 𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿  é a resolução da imagem Landsat, 30 metros, 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑊𝑉  a resolução das imagens WV2, 

0.5 metros e LOA a perda de precisão na digitalização da costa. A comparação de duas linhas é na 

verdade a análise de um resultado proveniente de ambas, logo tem lógica utilizar a definição de 

incerteza da equação 6. 

Quando digitalizada à mão a precisão determina-se pela comparação da diferença média entre 

linhas digitalizadas consecutivamente no mesmo local. É utilizada para a incerteza relativa aos 

resultados obtido com as imagens WV2 a referência Irrgang et al. (2018), cujos parâmetros de 

digitalização bem como as imagens utilizadas são as mesmas deste trabalho. O valor da incerteza é de 

2 metros. No caso do método automático este erro foi determinado digitalizando a linha de costa para 

o mesmo espaço e tempo com imagens diferentes, ponto 4.3.2 deste mesmo documento. Determinou-

se que o erro de perda de precisão é de 2 metros.  

A comparação foi feita intersectando o ‘buffer’ definido com o resultado obtido com a imagem 

Landsat temporalmente mais perto dessas datas, de forma a minimizar variações sazonais de 

iluminação e eventuais alterações ocorridas na morfologia do terreno. A imagem utilizada foi 

capturada pelo satélite Lansat5 a 02 de Agosto de 2011. Após a intersecção calculou-se a percentagem 

de linha Landsat que coincidia com o ‘buffer’ da linha WV2. 

 

Digitalização manual da linha de costa 

Embora a uma escala de maior resolução a incerteza seja menor em termos absolutos, deve, 

contudo, continuar a ser levada em conta para uma análise precisa e coerente dos dados e métodos 

disponíveis. A delineação manual da linha de costa foi feita à escala 1:1000, tendo como indicador de 

limite de costa a zona de rebentação das ondas na base da ravina e a posição instantânea do limite 

água/terra nas zonas de praia (Boak, 2005). 

Foi efetuado o mesmo procedimento de comparação a partir da equação (23),em que a incerteza 

utilizada resulta da soma dos seguintes factores: 30 metros referentes à resolução da imagem Landsat; 

2 metros, relativos ao erro de precisão calculado para os resultados obtidos a partir das imagens 

Landsat; 0.5 metros, relativos à resolução das imagens WV2; 2 metros, de erro na digitalização dos 

resultados obtidos a partir das imagens WV2, referentes à subjectividade do operador. 
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Tabela 12 – Erro de exactidão para cada uma das áreas utilizadas na validação do método, obtido quando, obtido quando a 
linha de costa é delineada de forma manual. 

 

Digitalizado manualmente 

Rio Babbage Lagoa 

Clarence A) B) C) 

Comprimento total Landsat [m] 21545 5321 17182 18307 

Comprimento total WV2 [m] 16593 4633 13042 14898 

Comprimento dentro do 

intervalo de incerteza [m] 
16469 4268 13627 16199 

Comprimento fora do intervalo 

de incerteza [m] 
5076 1053 3555 2108 

%nExact 23.6 19.8 20.7 11.5 

 

Os resultados obtidos com a comparação acima descrita apresentam-se na Tabela 12. Na bacia do 

rio Babbage a zona A) não coincide em 23.6% com o intervalo de comparação, a zona B) 19.8% e a zona 

C) 20.7%. Na região da lagoa Clarence a o comprimento de linha não coincidente com o intervalo foi 

de 11.5%. 

A diferença de aproximadamente 10% do erro entre Babbage e Clarence prende-se essencialmente 

com as sombras e a existência de rebentação forte de ondas. Outro parâmetro que se teve em conta 

é a variação da linha de costa com as marés. Embora à escala de 30 metros dos satélites Landsat seja 

de difícil avaliação, a sua introdução à escala do WV2 já tem algum significado no comprimento de 

linha de costa referente a zonas baixas, como por exemplo em Clarence e em Babbage, em que se 

observa mais facilmente como as marés podem ter influência na posição da linha de costa. Infelizmente 

entre 22 de Agosto e 30 de Setembro de 2011, intervalo que engloba as datas de captura das imagens 

WV2 (13 de Setembro para Clarence e 31 de Agosto para Babbage), de acordo com a informação 

disponível pelo departamento governamental de pescas e oceanos do Canadá, não existem dados de 

marés para as estações permanentes perto da área de estudo, Tuktoyaktuk e Ulukhaktok. Contudo, é 

possível verificar que a altura de água no instante de captura da imagem de satélite Landsat de 2 de 

Agosto de 2011 às 20:48h em Tuktoyaktuk foi de 0.65 metros. Tendo em conta os dados disponíveis 

para todo o ano de 2011, a altura média de água atingida na preia-mar foi de 0.44 metros, sendo que 

o valor mensal mais elevado foi de 0.54 metros. É possível, portanto estimar que quando a imagem 

Landsat foi capturada a altura de água estava mais perto de representar a preia-mar do que a baixa-

mar. No caso da zona de Clarence, os principais erros nas imagens Landsat derivam do desvio da linha 

para o mar (fig 52), implicando que a altura de água no momento de captura da imagem WV2 tenha 

de ser superior. É por isso menos provável concluir que a influência das marés na determinação da 

linha de costa em imagens Landsat esteja situada mais na direção do mar do que a linha de costa obtida 

com as imagens WV2. Já na zona de Babbage o principal erro de delineação está relacionado com 
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pontos particulares (fig 53). Os principais factores estão associados à zona de rebentação das ondas 

que leva à sua identificação como areia, e também à presença de sombra que é agrupada com os 

polígonos do território continental. Os problemas ocorrem sobretudo nas transições entre estes dois 

tipos, ou seja, nos pixéis mistos na linha de costa pois, por exemplo, outros pixéis de sombra mais 

distantes são agrupados com os adjacentes pixéis de terra. Pode-se colocar o exemplo onde um pixel 

constituído por 20% terra  tem 40% de sombra que cai no mar, acaba por ser classificado como terra, 

puxando a linha de costa para o interior da plataforma terrestre (fig 54). 

Por fim, a diferença de cerca de 1 mês entre a aquisição das imagens pode também ser um factor 

de erro a considerar.  

 

 
fig 52 - Imagem do satélite WV2 representado com cor natural na Lagoa de Clarence. Demonstração da maioria do desvio 
existente da linha Landsat para dentro do mar. 
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fig 53 - Imagem do satélite WV2 representado com cor natural na Bacia do ri Babbage. Zona dificuldade de detecçõo da linha 
de costa por parte do método automático. 

 

 
fig 54 – Imagem do satélite WV2 representado com cor natural na Bacia do ri Babbage. Efeito da sombra na detecção da linha 
de costa por parte do método automático. 
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No total, o comprimento comparado foi de 20% da linha de costa de todos os 210 km de extensão 

da zona de estudo (Irrgang et al 2018). Assumindo que as regiões comparadas são uma amostra 

representativa de toda a linha de costa, condição que se pode considerar adequada face aos dados 

disponíveis, é plausível aferir que o método consegue delinear a linha de costa com uma exactidão 

calculada a partir da média ponderada de 𝑛𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡, (Tabela 12) com os comprimentos das linhas de 

costa obtidos com as imagens WV2 nas regiões comparadas de Babbage e Clarence.  

A partir da expressão (7) pode-se calcular o desvio para cada troço (em percentagem), ou seja, a 

exactidão do método: 

 %𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡 =  100 −
∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖. %𝐸𝑖𝑖

∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑖
 (24) 

 

onde 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖  representa o comprimento de cada troço e %𝐸𝑖 a %𝑛𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡 de cada troço. 

Calcula-se assim que o método tem uma exactidão de 81.2%. 

 

De forma a conseguir traduzir a percentagem de erro em metros, obtendo-se o erro médio de 

exactidão do método (�̅�𝑒𝑥), foi medida a distância entre os limites de sucesso (definida por uma zona 

de ‘buffer’) e a linha Landsat obtida pelo método automático equação (19). Os limites de sucesso foram 

definidos como +/- 17.25 metros de distância da linha de costa digitalizada a partir das imagens WV2, 

que se considera como a origem. 

 �̅�𝑒𝑥𝑖 =  
1

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖
∬ |𝑋𝑖 − 𝐿𝑖|. 𝑑𝐴

𝐷

 (19) 

 

Em que 𝐷 é o domínio igual ao segmento comparado da bacia do rio Babbage (A), B), C)) ou da 

lagoa Clarence, 𝑋 representa a linha Landsat de um troço 𝑖, e 𝐿 o limite do intervalo de incerteza 

definido de um troço 𝑖 (fig 55).  
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fig 55 - Diagrama explicativo do cálculo do desvio da linha Landsat relativamente à linha WV2 proposta pela equação 8 

 

Como resultado obtêm-se os valores da Tabela 13. Utiliza-se para representar o erro referente à 

perda de exactidão do método automático, o valor do desvio máximo obtido entre as 4 regiões 

(𝐸𝑚𝑡𝑒𝑥), ou seja, 1.7 metros. 

 

Tabela 13 – Resultado do cálculo do erro de precisão do método calculada a partir das imagens do satélite WV2, para os troços 
definidos para o efeito. Os resultados resultam da aplicação gráfica da equação (Erro! A origem da referência não foi e
ncontrada.) 

 Rio Babbage Lagoa 

Clarence A) B) C) 

Área erro [m2] 28760 4195 20634 8143 

Comprimento do troço 

[m] 
16593 4633 13042 14898 

�̅�𝑒𝑥 [m] 1.7 0.9 1.5 0.5 

 

Digitalização automática da linha de costa 

A linha de costa nas imagens do satélite WV2 foi contruída utilizando as bandas 5 (vermelho), 3 

(verde) e 2 (azul) para a segmentação das imagens. Os melhores parâmetros para esta tarefa foram 65 

para Scale e 90 para Merge. A sua selecção foi efectuada visualmente numa secção pequena da 

imagem à semelhança com o que foi feito, no ponto 4.3 deste documento, para definir os parâmetros 

utilizados na construção das linhas de costas para as imagens Landsat.  

O processo de delineação automática da linha de costa a partir das imagens WV2 apresentou 

grandes desafios derivados da sobre segmentação da imagem e, devido à elevada resolução espacial 

Linha WV2 
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e consequente dimensão dos ficheiros, também ao tempo computacional necessário para determinar 

a linha de costa ser muito superior ao utilizado para o mesmo efeito nas imagens Landsat.  

Um factor que influenciou em grande parte este resultado foi o facto de as melhores bandas 

disponíveis para efectuar a segmentação serem as bandas do domínio do visível (R, G e B), já que não 

existe uma banda equivalente à SWIR1 dos Landsat. 

No entanto, existiram características pouco usuais que foram benéficas. Por exemplo, foi possível 

delinear duas zonas, perto de A) (STO) e C) (KAY), na região de Babbage river, graças à presença forte 

da rebentação junto à costa (fig 56). Esta característica que se traduz num valor elevado do gradiente 

permitiu efectuar a segmentação sem grandes erros. Por outro, o elevado nível de detalhe destas 

imagens também foi por vezes desvantajoso. Por exemplo, tanto na zona B), como na região de 

Clarence Lagoon a delineação automática acabou por não ser considerada devido ao comprimento 

corrigido ser superior a 90% da linha de costa da zona. Para as zonas STO e KAY obtiveram-se 

percentagens de comprimento corrigido, a uma escala de 1:1000, de 7% e 10% respectivamente. 

A partir da equação (23) obtém-se uma incerteza para os resultados de comparação em que a linha 

traçada a partir das imagens Landsat contribui com 30 metros correspondentes à resolução do pixel 

mais 2 metros de erro de digitalização (32 metros) mais a incerteza da linha traçada a partir das 

imagens WV2, 0.5 metros correspondentes à resolução, mais um erro de digitalização que por se 

desconhecer o valor exato se assume por defeito superior a 2 metros e igual a 2. No total intersectou-

se um intervalo de 34.5 metros, dividido pela linha de costa obtida a partir das imagens WV2, com a 

linha Landsat. Considerando-se aceitável sempre que a linha Landsat estava contida dentro da margem 

de 35 metros. 

 

 
fig 56 - Imagem do satélite WV2 representado com cor natural na Bacia do rio Babbage. Limites de parte dos polígonos 
resultantes da segmentação do método automático. Demonstração do polígono gerado junto à costa referente à rebentação 
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Para avaliar o erro de exactidão quando são utilizadas as linhas de costa nas imagens WV2, obtidas 

com o método automático (𝐸𝐴𝑒𝑥𝑊𝑉2), calculou-se a percentagem sobre o comprimento total da linha 

Landsat fora do intervalo de incerteza. O intervalo de incerteza foi considerado o mesmo que o 

utilizado, onde a linha de costa foi digitalizada manualmente. Ao considerar o mesmo intervalo de 

incerteza, assume-se que o erro relativo à precisão do algoritmo quando constrói a linha de costa nas 

imagens WV2 é igual 2m. Assumir este valor é necessário devido ao facto de não ser conhecido o valor 

do desvio associado à precisão do algoritmo e de não ser possível determiná-lo dado não estarem 

disponíveis mais imagens para o cálculo necessário. Contudo, mesmo com este erro de simplificação, 

a comparação dos resultados desta abordagem com a anterior é possível e permite perceber o 

desempenho do algoritmo nas imagens WV2. 

Para as duas zonas STO e KAY obteve-se respectivamente um erro de 19%, num total de cerca de 

15746 metros, e 25% num total de 17232 metros. 

 

Tabela 14 - Erro de exactidão para cada uma das áreas utilizadas na validação do método, obtido quando a linha de costa é 
delineada de forma automática. 

 

Digitalizado automaticamente 

STO KAY 

Comprimento total Landsat [m] 15746 17232 

Comprimento total WV2 [m] - - 

% Comprimento corrigido 7% 10% 

Comprimento dentro do intervalo 

de incerteza [m] 
12775 12979 

Comprimento fora do intervalo 

de incerteza [m] 
2971 4263 

%Exact 19 25 

 

3.4 Resultados estatísticos da variação da linha de costa 

3.4.1 Estimativa de erro para os resultados de variação de costa.  

Considerando os erros calculados nos pontos anteriores, define-se que o erro de construção das 

linhas com o algoritmo proposto resulta da soma do erro máximo de precisão do método (𝐸𝑚𝑡𝑝𝑟) com 

o erro de máximo de exactidão do método (𝐸𝑚𝑡𝑒𝑥): 

 

 𝐿𝑂𝐴𝑚𝑡 =  𝐸𝑚𝑡𝑝𝑟 + 𝐸𝑚𝑡𝑒𝑥 (25) 

 

A partir da equação 25 calcula-se que o erro inerente ao método automático, 𝐿𝑂𝐴𝑚𝑡 é de 3.7 

metros. 
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Para determinar a incerteza final associada às linhas de costa delineadas com o método automático 

nas imagens Landsat (𝑈𝑟𝑒𝑠) e consequentemente a incerteza relativa aos valores estatísticos obtidos a 

partir destes utilizou-se a equação (26), 

 

 𝑈𝑟𝑒𝑠 =  0.9901 ( √𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿
2 + 𝐿𝑂𝐴𝑚𝑡

2 +  ) + 0.009 (√𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿
2 + 𝐿𝑂𝐴𝑀𝐿

2) 
 

(26) 

 

onde, 𝐸𝑟𝑒𝑠𝐿, corresponde à resolução das imagens Landsat e 𝐿𝑂𝐴𝑀𝐿
2 corresponde ao erro de 

precisão relativo à subjectividade do operador quando digitalizadas manualmente as correcções de 

erros grosseiros nas linhas Landsat. A percentagem de correcção é em média 0.9%.  

A partir da equação 26 e dado o valor da parcela referente às correcções das linhas não ser 

relevante (por isso, considerado 0), obtém-se o valor para a incerteza total dos resultados de igual a 

33.7 metros. 

Foi utilizado o indicador de estimativa da incerteza para os resultados estatísticos, designado 

diluição da incerteza (dillution of accuracy -DOA). Este indicador, também utilizado por Irrgang et al 

(2018) e que em DSAS se designa por coeficiente of end point rate (ECI), é calculado através da seguinte 

equação: 

 𝐷𝑂𝐴 =  
√𝑈1

2 + 𝑈2
2

𝛥𝑡
 (27) 

 

em que 𝑈1  e 𝑈2  designam as incertezas associadas às linhas mais recente e mais antiga, 

respectivamente. O denominador 𝛥𝑡 corresponde ao intervalo de tempo entre as duas linhas. 

Nas condições deste trabalho, para qualquer linha Landsat 𝑖, referente a um qualquer ano, a 

incerteza (𝑈𝑖 ) é, como já calculado igual a 33.7m. 
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Tabela 15 – Distribuição pelos respectivos troços, das imagens, representadas pelo ano de captura, e do indicador de incerteza 
DOA 

Troços Imagens DOA [m/a] 

BOR 1993;1995;1998;2001;2002;2007;2010;2013;2016;2017 1.9 

KOM 
1986;1990;1991;1993;1995;1998;2001;2002;2003;2007;2009;2010;

2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

NUN 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;

2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

WBP 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;

2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

WHB 
1986;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;2004;2007;

2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

Philips 

Bay 

1986;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;2003;

2004;2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

KAY 
1986;1987;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;

2003;2004;2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

KNG 
1986;1987;1988;1989;1990;1991;1993;1994;1995;1998;2001;2002;

2003;2004;2007; 2008;2009;2010;2013;2014;2015;2016;2017 
1.5 

 

O intervalo de tempo pode ser diferente dependendo do troço. Na Tabela 15 estão atribuídas aos 

troços analisados as imagens que os representam identificadas por ano. Na mesma tabela está o valor 

DOA para cada troço. 

As estatísticas do movimento de costa foram calculadas utilizando a extensão para o software da 

ESRI ArcGIS, Digital Shoreline Analysis System (DSAS) versão 4.4. 

Para a análise das estatísticas relativas à erosão costeira foram selecionadas as seguintes 8 áreas 

de interesse (fig 57.): BOR, KOM, NUN, WBP, WHB, PhilisBay, KAY e KNG. 
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fig 57 – Mapa do território costeira do mar de Yukon representando a área de estudo com os diferentes troços submetidos à 
análise estatística e a identificação das 4 regiões não analisadas. 

 

Alguns pontos da costa não foram considerados para a análise estatística. A zona a este de NUN, e 

o interior da baía de Phillips junto ao ponto KAY, não foram considerados na totalidade devido às 

elevadas concentrações de sedimentos na água que não permitem dispor de imagens com contraste 

elevado (baixos valores do gradiente nestas zonas) e que introduzem elevados erros na digitalização 

da linha de costa. As ilhas barreira e cordões de areia, para este de NUN foram também excluídas da 

análise, pois apresentam comportamentos dinâmicos elevados (quer de erosão, quer de acreção) e 

relativamente distintos dos que se pretendem analisar neste trabalho, devendo a sua análise ser feita 

de outra forma. São exemplos os pontos STO e KAY. A análise tem, portanto, uma cobertura de 

aproximadamente 76% de toda a costa, 161km de um total de 210km. 

Nas áreas analisadas foram traçados perfis perpendiculares à costa, a partir de uma linha base feita 

com uma das linhas de costa. Foram traçados perfis com 90 metros de intervalo entre si. A linha base 

é resultado da operação ‘buffer’ e de um ajuste manual para remover os segmentos em arco que 

impossibilitam traçar os perfis perpendiculares à costa. Resultaram desta operação um total de 1790 

perfis que foram manualmente ajustados sempre que necessário (menos de uma dezena) para garantir 

a coerência de significado das interseccções das linhas de costa. Os dados fornecidos pelos perfis só 

têm sentido se estes forem perpendiculares à linha de costa teórica, caso contrário a distância medida 

não tem significado. 
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Foram avaliados os dados dos perfis com três parâmetros estatísticos; a variação entre linhas de 

costa (SCE-Shoreline Change Envelope), o deslocamento total da linha de costa (NSM-Net Shoreline 

Movement) e o deslocamento da linha de costa por ano (EPR-End Point Rate).  

 

3.4.2 SCE (Shoreline Change Envelope)  

Este operador produz como resultado a distância entre as duas linhas mais afastadas em cada 

perfil, ou seja, consiste na maior distância entre todas as linhas analisadas, independentemente das 

suas datas, fig 58. Este resultado é um indicador dos locais na costa com maiores movimentos de 

erosão ou acreção desde 1986 (no caso de BOR, 1993) até 2017. 

 

 
fig 58 - Mapa do território costeira do mar de Yukon com a representação do indicador SCE por troço. 

É interessante verificar que, como esperado, na zona de arriba vertical no fim do troço KAY, o 

movimento ao longo dos anos praticamente não existe. 
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3.4.3 NSM (Net Shoreline Movement)  

Este operador calcula a diferença entre as posições das linhas de costa mais antiga e mais recente 

intersectadas por cada perfil. Os resultados mostram a distância total de alteração da linha de costa 

fig 59. 

 
fig 59 – Mapa do território costeira do mar de Yukon com a representação do indicador NSM por troço. 

 

A média do deslocamento (Tabela 16) permite ver que a zona de BOR é aquela onde existe maior 

valor absoluto de NSM, representando este um fenómeno de erosão. 

 

3.4.4 EPR (End Point Rate)  

Este operador divide os valores de NSM pelo tempo entre a linha mais antiga e a mais recente (fig 

60). É importante notar que o operador não tem em conta o número de anos em que existem imagens 

analisadas, mas somente as datas das duas linhas comparadas, a mais antiga e a mais recente. Esta 

taxa é um indicador simples, mas que não é adequado quando se pretende avaliar tendências cíclicas 

ou magnitude de erosão ou acreção por ano (REF: Crowell e outros,1997; Dolan e outros, 1991). 

Contudo, é um indicador válido demonstrativo do movimento da costa observado permitindo 

comparações com estudos mais recentes (Irrgang et al 2018). 
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fig 60 - Mapa do território costeira do mar de Yukon com a representação do indicador EPR por troço. 

 

 

Tabela 16 - Tabela com o comprimento do troço (comp), percentagem de cobertura do mesmo, médias de deslocamento total 
em cada troço estudado e as médias de movimento da costa de 1950 a 2011 apresentadas por Irrgang et al 2018 (*EPR) 

 Comp [m] 
% de cobertura 
da totalidade da 

costa 

Média 
SCE [m] 

Média 
NSM [m] 

EPR Média 
[m/a] 

*EPR [m/a] 
+/- 0.2 

BOR 20.43 12.7 53.1 -45.8 -1.9 -1.4 

KOM 28.60 17.8 43.9 -17.5 -0.6 -1.3 

NUN 11.42 7.1 36.0 0.3 0.0 -0.9 

WBP 12.98 8.1 42.2 -12.6 -0.4 -0.3 

WHB 15.45 9.6 46.1 -24.3 -0.8 -0.5 

Phillips 19.64 12.2 73.0 -13.8 -0.4 - 

KAY 21.79 13.6 61.3 -19.8 -0.6 -0.2 

KNG 30.20 18.8 52.4 -20.4 -0.7 -0.6 

*EPR é o resultado do artigo de Irrgang et al 2008 e refere-se à análise do intervalo de tempo entre 

1950 a 2011. 

 

A partir dos resultados obtidos através do método proposto, os indicadores apontam para que 

entre 1986 e 2017, tenha existido de facto erosão na costa do mar de Yukon junto à fronteira com os 

Estados Unidos da América. Sendo a zona junto à fronteira, aquela onde os valores indicam a maior 

distância erodida entre todas as áreas estudadas. 
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Os resultados foram comparados com o trabalho muito recente (Irrgang et al 2018), realizado com 

métodos tradicionais para o estudo da linha costeira, recorrendo a digitalizações manuais em imagens 

de satélite de muito elevada resolução e trabalho de campo para validação nalguns sectores. Na Tabela 

16 sintetizam-se as medidas obtidas neste trabalho bem como onde os valores *EPR são os valores 

recolhidos nesse estudo. Verifica-se uma grande semelhança com os resultados obtido por o que leva 

à conclusão de uma maior assertividade por parte do método proposto. 

Os troços avaliados neste trabalho, apesar de semelhantes, são possivelmente diferentes quando 

comparados com os do artigo já referido. Para completar a comparação pode utilizar-se o resultado da 

média de alteração da costa completa. Este resultado é de -0.7 metros por ano desde 1950 a 2011 da 

mesma referência de Irrgang et al 2018. Neste trabalho fazendo uma média ponderada ao EPR a partir 

do comprimento de cada troço obtém-se o valor de -0.72 metros por ano. Valor muito semelhante e 

que indica uma boa aproximação do método proposto quando comparado com os métodos 

tradicionais. A grande diferença prende-se com a incerteza dos resultados que pode chegar a quase 34 

metros para um dado singular e no caso dos métodos utilizados por Irrgang et 2018, a maioria dos 

dados tem uma incerteza de 2 a 3 metros. 

 

3.4.5 IMA (Interanual Movement Analysis)  

O indicador IMA, resultado do desenvolvimento neste trabalho, representa o movimento na linha 

de costa entre um determinado ano e o antecessor mais perto disponível na base de dados (Tabela 

17). Dada a natureza automática do método utilizado é possível com este indicador delinear com 

elevado desempenho e para um conjunto elevado de dados, muitas linhas de costa, algo mais 

complicado de obter da forma convencional manual.  

Os dados obtidos com este operador indicam a mesma tendência encontrada nos indicadores 

anteriores, NSM e EPR. Tendência essa que é de uma predominância de erosão, ao longo da costa, com 

maior incidência no troço BOR. São exceção à tendência os troços NUN e KNG. O troço NUN tem um 

resultado concordante com os indicadores anteriores, mas o para o troço KNG os resultados do IMA 

não reflectem os resultados dos outros dois indicadores. Esta variação pode existir naturalmente pois 

o EPR é uma aproximação ao valor de movimento anual e assim sendo o valor obtido com o IMA tem 

mais representatividade. Contudo é de assinalar que ao comparar intervalos de tempo mais reduzidos 

existe uma menor diluição da incerteza o que pode levar a resultados menos exactos. O indicador IMA 

tem de ser utilizado tendo sempre presente a escala das imagens Landsat com pena deste perder 

coerência. Analisando a Tabela 17, encontram-se valores irregulares que vão contra a tendência 

manifestada no valor da média do conjunto dos resultados. Tanto o ano 1995 e 2016 destacam-se 

como anos com resultados irregulares mais relevantes, nomeadamente nos troços KOM WHB e KAY 

em 1995 e BOR, NUN e WHB em 2016. O facto de em ambas as imagens existir uma rebentação forte 

pode ser uma explicação plausível para estes resultados irregulares. Para o efeito de melhoria da 

qualidade do indicador IMA a condição de rebentação deve ser melhor testada e eventualmente fazer 

parte dos critérios de filtragem de ou futura base de dados. 
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Tabela 17 - Indicador do movimento interanual das linhas de costa (IMA) no periodo de 1986 a 2017. Indicação da média por ano, à direta da tabela e por troço em baixo na tabela 

Troço 
Ano 

BOR KOM NUN WBP WHB Philips KAY KNG 
Média 

[m] 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 
IMA 
[m] 

%cober 

1987/1986           3.9 89 -4.7 100 1.5 100 1.4 

1988/1886         1.5 16        

1988/1987           3.9 96 8.0 100 1.8 100 4.6 

1989/1986         -4.3 54        

1989/1988           -11.5 100 -2.3 100 -0.5 100 -6.7 

1990/1986   -2.5 55 0.1 98 3.6 100 -4.6 100        

1990/1989           0.6 100 -5.6 100 -3.6 100 -1.5 

1991/1990   7.6 47 1.3 98 0.5 100 1.8 100 1.8 100 2.3 100 4.2 99 2.5 

1993/1991     6.4 99 3.5 100 -1.2 100 1.8 100 0.8 100 5.1 98 2.9 

1994/1993   -14.8 70 -8.2 99 -8.6 100 2.2 100 3.0 100 3.1 100 -3.9 100 -4.8 

1995/1993 6.8 100 26.9 100              

1995/1994     5.7 99 -1.2 100 -28.4 100 22.1 100 -36.1 100 -10.7 98 -8.3 

1998/1995 -14.3 94 -30.8 100 -10.1 99 2.7 100 23.8 100 20.0 100 30.2 100 5.0 99 4.5 

2001/1998 -3.1 100 8.9 100 12.4 100 0.6 100 -1.6 100 1.9 100 -3.3 100 6.7 98 2.7 

2002/2001 2.7 100 -8.1 100 -6.2 100 -6.4 100 -1.4 100 4.7 100 0.1 100 5.7 98 -2.4 

2003/2002   -4.4 40 -5.4 100 -5.5 100 -1.7 100 2.1 100 6.8 100 -2.2 99 -1.3 

2004/2003   -1.3 29 -0.4 100 2.1 100 -8.3 100 -3.3 100 -6.8 100 -8.5 100 -3.7 

2007/2002 -11.4 100 4.4 100     6.1 100 1.2 100 -2.5 100 6.3 98  

2007/2004     8.1 100 6.4 100         2.3 

2008/2007         -3.7 74 1.6 100 2.6 100 -0.7 100 -0.1 

2009/2007   -20.9 45 -7.9 100            

2009/2008       -17.5 100 -0.8 100 1.1 100 -3.3 100 -0.4 99 -6.7 

2010/2007 -7.8 100 4.0 100              

2010/2009     7.7 100 21.4 100 2.4 100 0.9 100 -2.2 100 1.9 98 3.4 

2013/2010 -2.1 100 -9.5 100 -8.4 100 -10.5 100 -0.7 100 1.7 100 7.0 100 4.4 98 -2.0 

2014/2013   -3.7 42 -2.4 100 -8.3 100 -2.9 100 5.5 100 -7.3 100 -8.6 100 -5.6 

2016/2013 14.0 100 11.3 100              

2016/2015     18.9 100 10.2 100 16.9 100 3.7 100 8.5 100 4.6 98 10.0 

2017/2016 -31.4 100 -13.6 100 -12.5 100 -6.2 100 -22.0 100 9.1 100 -17.4 100 -2.3 98 -13.3 

Média [m] -5.2  -2.9  0.0  -0.8  -1.4  -0.8  -1.1  0.3  -1.1 
-1.4 
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4 Conclusão 

Os pontos relevantes fruto da resolução do problema proposto, detectar e extrair as linhas 

de costa do mar de Beaufort, Yukon, com um método automático para avaliar o movimento da 

costa, podem ser resumidos na possibilidade de utilização das imagens de satélite Landsat ao 

longo de 3 décadas, no sucesso de implementação de um método automático para detectar e 

extrair as linhas e o significado dos resultados estatísticos obtidos com um nível de pormenor 

inexistente até ao momento.  

A utilização das imagens Landsat num processo de detecção e extracção da linha de costa a 

partir de métodos de segmentação de imagens baseado na detecção por objectos, revelou 

resultados muito semelhantes aqueles registados a partir de métodos manuais tradicionais 

como os apresentados por Irrgang et al 2018. Os resultados deste trabalho visaram quantificar 

o movimento da linha de costa numa janela temporal de 1986 a 2017. Embora algumas imagens 

não contribuam directamente para os dados estatísticos recolhidos, devido à impossibilidade de 

determinar com rigor a posição relativa interanual entre as linhas de costa, foi efectuada a 

análise multitemporal para todos os anos disponíveis. Tendo em conta os erros de exactidão e 

precisão pode concluir-se que o método é robusto e pode ser replicado noutras áreas do Árctico, 

e eventualmente noutras regiões costeiras, tornando o processo bastante mais rápido, 

permitindo uma aplicação sistemática do método uniformizando o critério de indicação de linha 

de costa. A avaliação e análise foi conseguida para aproximadamente 76% da linha de costa, 

sendo necessário explorar com outra abordagem as regiões com barreiras ou línguas de areia, 

dado que o movimento pode não ser erosivo ou acumulativo, sendo apenas uma translação de 

material arenoso. Também as regiões muito recortadas e de maior detalhe como a baia em 

Stokes e a bacia do rio Babbage necessitam de alguma atenção extra pois o erro associado à 

exactidão do método utilizado neste trabalho é maior, visto que a resolução da imagem Landsat 

não permite uma boa detecção da linha de costa nestas regiões mais detalhadas (não se 

conseguiu variações de contraste significativas). Dever-se-á isolar estas regiões e calcular a 

incerteza associada, categorizando-as para mais facilmente ser possível obter resultados 

satisfatórios. Sempre que possível, deve recorrer-se a imagens de maior resolução aquando da 

abordagem a estas regiões mais complicadas. 

Analisando os resultados estatísticos obtidos pode concluir-se que a costa tem em média 

uma tendência erosiva que não é uniforme. O local de maior erosão é a região junto à fronteira 

com o Alasca onde se registam quase 2 metros por ano de erosão costeira.  

A possibilidade de utilizar o método para estudos com indicadores estatísticos mais 

pormenorizados, como o movimento anual da costa (IMA), é também possível e, tendo em conta 

a robustez do método, replicável para toda a costa do Árctico. 

Analisando o trabalho desenvolvido poderão ser alvo de um estudo mais pormenorizado os 

seguintes 2 pontos:  

(i) Relativamente à resolução espacial inerente às imagens Landsat será interessante 

utilizar o método de fusão pansharpening de forma a aumentar a resolução das 
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imagens e consequentemente diminuir o erro de delineação associado, no entanto, só 

possível para as plataformas mais recentes Landsat 7 e 8, as únicas que contêm uma 

banda pancromática de melhor resolução (15 m/pixel);  

(ii) Devem ser testadas as características das imagens correspondentes aos valores 

irregulares dos parâmetros IMA (intensidade de rebentação das ondas e estreitas 

formações gelo marinho junto da costa) de forma a conseguir melhores parâmetros 

para a filtragem inicial das imagens. 

(iii) Por fim, métodos mais recentes de aprendizagem máquina e inteligência artificial, 

capazes de lidar e aprender com enormes quantidades de dados (‘big data’), poderão 

ser explorados para procurar e avaliar mais combinações entre variáveis, tal como 

introduzir mais variáveis.  
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