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RESUMO 
 
O Estado da Paraíba é um dos estados mais dinâmicos do Brasil, estrategicamente localizado 
na região nordeste, se destaca pelo excelente potencial para integração dos diversos modais de 
transporte formado com os Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas e por 
abrigar o Porto de Cabedelo. A dinâmica que ocorre com a atividade portuária provoca 
mudanças no espaço onde ele é instalado. E os elementos que compõem esse espaço passam 
então a sofrer sempre mais influências diretas ou indiretas à medida que o fluxo no porto é 
ampliado. Logo, essa região tornou-se passível ao derramamento acidental de óleo, por 
apresentar um intenso tráfego de navios de diversos portes que podem encalhar ou colidir 
ocasionando eventos acidentais com óleo. O estudo das composições geomorfológicas e 
sedimentológicas do fundo oceânico tornam-se importantes à medida que se conhece mais a 
respeito de relações entre estes parâmetros e a fauna associada, sendo possível identificar seus 
habitats preferenciais. O banco de dados de fundo, acusticamente coletados ao longo da área 
do estudo proposto, constitui um grande acervo de informações, que foram devidamente 
analisadas, catalogadas e disponibilizadas. Tais informações podem servir como uma 
importante ferramenta, proporcionando um levantamento geomorfológico da área estudada, e 
vir a subsidiar, de forma ágil, futuras tomadas de decisão. Tendo como área de estudo Porto 
de Cabedelo, Paraíba - Brasil, esta pesquisa objetivou avaliar a influência das correntes de 
marés superficiais e de fundo na modelagem do leito marinho, incluindo a aquisição de 
informações sobre a localização de corpos rochosos submersos e a profundidade desses 
corpos que podem vir a se tornar armadilhas naturais para o aprisionamento de óleo em casos 
de vazamentos, além de obter a relação entre tipos de leito e as condições hidrodinâmicas 
atuais na região. Nesse contexto, para este trabalho, foram coletados dados batimétricos 
(profundidade) e físico-oceanográficos (altura de coluna d’água, temperatura da água, 
intensidade e direção das correntes, ondas e turbidez), meteorológicos (precipitação 
pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, ventos e pressão barométrica) do canal de 
acesso ao Porto de Cabedelo/PB e sua bacia de evolução (local onde os navios atracam), 
incluindo ainda ferramentas do Sensoriamento Remoto (imagens Landsat 7 ETM+, 2001), 
para que as imagens e os resultados obtidos sejam integrados em Sistemas de Informação 
Geográfica e utilizados na elaboração de medidas que visem à proteção ambiental de áreas 
sob influência de instalações desse porte, servindo como subsídio para elaboração de um 
plano de contingência em casos de derrames de óleo na região. Como principais resultados 
destacam-se as técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto 
levantamentos batimétricos de alta e baixa frequência. A partir disso, foram elaboradas cinco 
cartas batimétricas no padrão da Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN, apresentando a 
profundidade em metros, na escala de 1:2.500 (Bacia de Evolução e Canal de Acesso ao Porto 
de Cabedelo), onde observa-se em grande extensão possíveis arenitos praiais que dificultam a 
movimentação das embarcações na área do porto, podendo provocar colisões, encalhe e 
vazamentos de óleo. A partir do digrama de dispersão dos vetores de correntes, pode-se 
observar como a corrente de maré sofre uma canalização e com sentido bidirecional 
provocado pelo efeito da maré (vazante e enchente) na bacia de evolução do Porto de 
Cabedelo, no sentido NW-SE e que a maior velocidade das correntes ocorre na baixa-mar. A 
caracterização meteorológica referente ao período de 28/02 a 04/07/2010 apresentou valores 
dentro das médias esperadas para a região de estudo. A integração de produtos multidados 
(mapas digitais e imagens de sensores remotos), mostrou-se eficiente para a caracterização 
geomorfológica submersa da área estudada, alcançando o intuito de discriminar e realçar 
estruturas submersas, antes não perceptíveis nas imagens. 
 
Palavras Chave: porto de cabedelo, estuário, batimetria, vazamento de óleo.  
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ABSTRACT  
 

The State of Paraíba is one of the most dynamic states of Brazil, strategically located 
in the northeast, is notable for the excellent potential for integration of different transportation 
modes forming the states of Rio Grande do Norte, Pernambuco and Alagoas. The dynamic 
that occurs with port activity causes changes in the space where it is installed. And the 
elements of this space are always more than suffering direct or indirect influences as the flow 
in the port is expanded. Therefore, this region became subject to the accidental spillage of oil, 
because it presents a heavy traffic of ships of various sizes that can run aground or collide 
with oil causing accidental events. The study of geomorphological and sedimentological 
compositions of seafloor becomes important as more is known about the relationships 
between these parameters and associated fauna, and can identify their preferred habitats. The 
database background, acoustically collected along the proposed study area, is a wealth of 
information, which were duly examined, cataloged and made available. Such information can 
serve as an important tool, providing a geomorphological survey of the sedimentary area 
studied, and come to subsidize, in a flexible, future decision making. With the study area Port 
of Cabedelo, Paraíba - Brazil, this research aimed to evaluate the influence of the tidal surface 
and background in modeling the seabed, including the acquisition of information about the 
location of submerged rocky bodies and the depth of these bodies may turn out to be natural 
traps for the trapping of oil in case of leaks, and obtain the relationship between types of bed 
and the hydrodynamic conditions present in the region. In this context, for this study were 
collected bathymetric data (depth) and physical oceanographic (height of water column, water 
temperature, intensity and direction of currents, waves and turbidity), meteorological (rainfall, 
air temperature, humidity, winds and barometric pressure) of the access channel to the Port of 
Cabedelo / PB and its basin evolution (where the cruise ships dock), and includes tools of 
remote sensing (Landsat 7 ETM +, 2001), so that images and the results are integrated into 
Geographic Information Systems and used in the elaboration of measures aimed at 
environmental protection areas under the influence of this scale facilities, serving as a grant to 
prepare a contingency plan in case of oil spills in the region. The main findings highlight the 
techniques of using hydroacoustic data acquisition together bathymetric surveys of high and 
low frequency. From there, five were prepared in bathymetric pattern of Directorate of 
Hydrography and Navigation - DHN, with the depth in meters, on a scale of 1:2500 (Channel 
and Basin Evolution of Access to Port of Cabedelo), where there is a large extent possible 
beachrocks that hinder the movement of vessels in the port area, which can cause collisions, 
running aground and leaking oil. From the scatter diagram of the vectors of currents, it can be 
seen as the tidal stream and undergoes a channeling effect caused by the bidirectional effect of 
the tide (ebb and flood) in the basin of the Port of Cabedelo evolution in NW-direction SE and 
the highest speed of the currents occurs at low tide. The characterization weather for the 
period from 28/02 to 04/07/2010 values was within the expected average for the region of 
study. The multidisciplinary integration of products (digital maps and remote sensing images), 
proved to be efficient for the characterization of underwater geomorphological study area, 
reaching the aim to discriminate and enhance submerged structures, previously not visible in 
the images. 
 
Keywords: port of Cabedelo, estuary, bathymetry, oil spill. 
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sondada (Carta Batimétrica nº. 830 da DHN/CHM). 

Figura 4.15: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 37º e AZo 302º. Levantamento realizado em 16.06.10, 
subárea 05. 
 
Figura 4.16: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 37º e AZo 302º. Levantamento realizado em 15.05.11, 
subárea 05. 
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Figura 4.17: Localização das duas estações fixas de medição dos parâmetros físico-
oceanográficos indicadas pelas setas vermelhas: (A) estação de medição na área costeira, que 
se refere a parte externa do porto de Cabedelo/PB. (B) estação de medição na bacia de 
evolução (local onde os navios atracam), que se refere a parte interna do porto de 
Cabedelo/PB. 
 
Figura 4.18: Diagrama de dispersão das correntes (m/s) para a região da área costeira do 
porto de Cabedelo/PB, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010. 
 
Figura 4.19: Perfil acústico: (A) da intensidade das correntes e (B) direção das correntes 
medidas com ADCP da NORTEK na área costeira do Porto de Cabedelo, no período de 
16/06/10 às 09:04 hs até 17/06/10 às 17:04 hs. 
 
Figura 4.20: Diagrama de dispersão das correntes de maré (m/s) para a bacia de evolução e 
canal de acesso ao Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 
2010. 
 
Figura 4.21: Perfil acústico: (A) da intensidade das correntes, indicando que a maior 
velocidade das correntes ocorre na baixa-mar (seta vermelha) e (B) direção das correntes 
medidas com ADCP da NORTEK na área costeira do Porto de Cabedelo, no período de 
15/06/10 às 11:01 hs até 16/06/10 às 08:31 hs. 
 
Figura 4.22: Frequência relativa das alturas significativas (Hs) dos dados de onda para a área 
costeira do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010. 
 
Figura 4.23: Frequência relativa das alturas significativas (Hs) dos dados de onda para a 
bacia de evolução do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho 
de 2010. 
 
Figura 4.24: Diagrama de dispersão das alturas de ondas para a região da zona costeira (A) e 
bacia de evolução (B) do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de 
junho de 2010. 
 
Figura 4.25: Mapa esquemático mostrando o centro de alta pressão localizado no centro do 
Oceano Atlântico, que influência diretamente na intensidade das chuvas no Norte e Nordeste 
do Brasil (Nimer 1989). 
 
Figura 4.26: Variação da temperatura do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de 
julho de 2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 
Figura 4.27: Variação da umidade relativa do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de 
julho de 2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 
Figura 4.28: Diagrama de dispersão dos vetores de ventos para o período de 28/02 a 04/07 de 
2010. 
 
Figura 4.29: Variação da pressão atmosférica durante o período de 28 de fevereiro a 04 de 
julho de 2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 
Figura 4.30: Imagem da composição colorida das bandas 5-2-NDWI do Landsat 7 ETM+ 
combinadas em RGB realçando as unidades geoambientias presentes no ERPN. (GUEDES, 
2002). 
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Figura 4.31: Imagem da composição colorida das bandas NDWI do Landsat 7 ETM+ 
combinadas em RGB realçando as áreas submersas e arenitos praiais presentes no ERPN, 
2001.  
 
Figura 4.32: Imagem da composição colorida das bandas NDWI - PC 1 – SUN ANGLE, E 
W 5x5 do Landsat 7 ETM+ combinadas em RGB realçando a morfologia submersa e arenitos 
praiais presentes no ERPN, 2001. 
 
Figura 4.33: Imagem da composição colorida das bandas NDWI - PC 1 – SUN ANGLE, E 
W 5x5 do Landsat 7 ETM+ combinadas em RGB realçando a morfologia submersa, pluma de 
sedimentos e arenitos praiais presentes no ERPN, 2001.  
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1. Introdução Geral 

 

1.1 Apresentação 

 

O Estado da Paraíba é um dos estados mais dinâmicos do Brasil, estrategicamente 

localizado na região nordeste, se destaca pelo excelente potencial para integração dos diversos 

modais de transporte formado com os Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e 

Alagoas.  

A cidade de Cabedelo além de se localizar na microrregião de João Pessoa, possuindo 

uma população estimada pelos dados do IBGE (2010) de 57.944 habitantes, concentra 

também o único Porto do Estado da Paraíba, área estudada neste trabalho.  

Sobre o transporte marítimo na área do porto de Cabedelo, sabe-se que cumpre um 

papel fundamental em transportar toneladas de mercadorias no qual os fretes são reduzidos, 

em relação a outros meios de condução. Neste contexto, o Porto de Cabedelo, objeto desta 

pesquisa, funciona como ponto de apoio, embarque ou desembarque tendo fundamental 

importância como ponto nodal para manter o fluxo marítimo suprindo as necessidades das 

embarcações, agenciando trabalhadores especializados para carregamento e descarregamento 

das embarcações, controlando a entrada e saída de mercadorias, apoiando empreendimentos 

que venham a trazer maior fluxo de mercadorias, oferecendo armazenamento para os 

contêineres e mercadorias avulsas e agenciando o transporte de carga. A dinâmica que ocorre 

com a atividade portuária provoca mudanças no espaço onde ele é instalado. E os elementos 

que compõem esse espaço passam então a sofrer sempre mais influências diretas ou indiretas 

à medida que o fluxo no porto é ampliado. Logo, essa região tornou-se passível ao 

derramamento acidental de óleo, por apresentar um intenso tráfego de navios de grande porte, 

por abrigar 50 tanques, pertencentes a diversas empresas distribuidoras de álcool e derivados 

de petróleo, e por desembarcar via cabotagem combustíveis como a gasolina e o óleo diesel. 

O Porto de Cabedelo, como a maioria dos portos brasileiros, também se desenvolveu 

em canais de navegação estuarinos que necessitam frequentemente de dragagens para mantê-

los abertos, além disso, essa região do porto também recebe uma intensa carga de sedimentos 

trazidos pelos rios que desembocam no Sistema Estuarino do Rio Paraíba do Norte (ERPN), 

bem como efluentes domésticos e industriais provenientes das cidades situadas no seu entorno 

que não possuem sistema de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo significativamente 
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para o assoreamento da bacia de evolução (local onde os navios atracam) e do canal de acesso 

ao Porto de Cabedelo e levando a necessidade de realização de dragagens de manutenção 

periódicas, que visam, basicamente, a retirada de material sedimentar depositado para manter 

a profundidade do canal, proporcionando a movimentação de embarcações. O material 

sedimentar proveniente destas dragagens é geralmente conduzido para o mar e despejado. 

Entretanto, o material a ser dragado de regiões portuárias pode conter quantidades expressivas 

de metais pesados e outros contaminantes, os quais são transferidos para o local de despejo. 

Devido a essa realidade o estudo das composições geomorfológicas e 

sedimentológicas do fundo oceânico tornam-se importante à medida que se conhece mais a 

respeito de relações entre estes parâmetros e a fauna associada, sendo possível identificar seus 

habitats preferenciais (Castello et al., 1994; Carvalho, 1997). Além disso, o conhecimento do 

relevo, tipos de fundo e ocorrência ou não de feições geomorfológicas em uma determinada 

área são de fundamental importância para setores como engenharia oceânica, órgãos de defesa 

ambiental e indústria do petróleo. 

De acordo com a Lei Federal 6.938/81 e a Resolução CONAMA 237 

empreendimentos de extração, tratamento e transporte de petróleo, são obrigados a dispor de 

licença ambiental para operarem. Extração de combustível fóssil, portos e terminais de 

petróleo, oleodutos e gasodutos tidos como atividades modificadoras do meio ambiente estão 

sujeitas à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (Manual de 

Licenciamento Ambiental, 2004).  

Para a realização do EIA/RIMA deve-se levar em consideração os impactos diretos e 

indiretos da atividade, e fazer um levantamento de todas as características da área, tanto as 

relacionadas à biota quanto ao ambiente físico (PETROBRAS, 2003).  

A disponibilidade de dados, de fácil acesso, sobre os fundos submarinos da costa do 

Brasil é pequena. Salienta-se ainda que relatórios de impacto muitas vezes careçam de 

informações geológicas e biológicas, o que gera uma demora acentuada na sua realização.   

O banco de dados de fundo, acusticamente coletados ao longo da área do estudo 

proposto, constitui um grande acervo de informações, que foram devidamente analisadas, 

catalogadas e disponibilizadas em forma de mapas e imagens. Tais informações podem servir 

como uma importante ferramenta, proporcionando um levantamento geomorfológico e 

sedimentar da área estudada, e vir a subsidiar, de forma ágil, futuras tomadas de decisão. 
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Tendo como área de estudo Porto de Cabedelo, Paraíba - Brasil, esta pesquisa objetiva 

avaliar a influência das correntes de marés superficiais e de fundo na modelagem do leito 

marinho, incluindo a aquisição de informações sobre a localização de corpos rochosos 

submersos e a espessura desses corpos que podem vir a se tornar armadilhas naturais para o 

aprisionamento de óleo em casos de vazamentos acidentais na área devido à atividade 

portuária de embarque e desembarque de derivados de petróleo, movimentação das 

embarcações que podem colidir ou encalhar, além de obter a relação entre tipos de leito e as 

condições hidrodinâmicas atuais na região. Nesse contexto, para este trabalho, foram 

coletados dados batimétricos (profundidade) e físico-oceanográficos (altura de coluna d’água, 

temperatura da água, intensidade e direção das correntes, ondas e turbidez), meteorológicos 

(precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, ventos e pressão barométrica) 

do canal de acesso ao Porto de Cabedelo/PB e sua bacia de evolução (local onde os navios 

atracam), incluindo ainda ferramentas do Sensoriamento Remoto (imagens Landsat 7 ETM+ 

2001), para que as imagens e os resultados obtidos sejam integrados em Sistemas de 

Informação Geográfica e utilizados na elaboração de medidas que visem à proteção ambiental 

de áreas sob influência de instalações desse porte, servindo como subsídio para elaboração de 

um plano de contingência em casos de derrames de óleo na região. 

  

1.2. Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar a influência das correntes de marés 

superficiais e de fundo na modelagem do leito marinho do Porto de Cabedelo/PB e áreas 

adjacentes, através da análise batimétrica para fornecimento de informações sobre a 

localização de corpos rochosos submersos e a espessura desses corpos, além de obter a 

relação entre os tipos de leito e as condições hidrodinâmicas, físico-oceanográficas e 

meteorológicas atuais na região. 

Para isto foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

� Coletar dados batimétricos (profundidade) do canal de acesso ao porto e sua bacia de 

evolução (local onde os navios atracam); 

� Coletar dados físico-oceanográficos (altura de coluna d’água, temperatura da água, 

intensidade e direção das correntes, ondas e turbidez); 

� Levantar dados meteorológicos (precipitação pluviométrica, temperatura do ar, 

umidade do ar, ventos e pressão barométrica) da região disponíveis no banco de dados 
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do Departamento Nacional de Meteorologia, atual Instituto Nacional de Meteorologia 

- INMET; 

� Processar estatisticamente dados físico-oceanográficos e meteorológicos, utilizando os 

softwares Grapher e Statistica; 

� Elaborar cartas batimétricas no padrão da Diretoria de Hidrografia e Navegação - 

DHN, apresentando as composições geomorfológicas e a profundidade em metros na 

escala de 1:2.500 (Bacia de Evolução e Canal de Acesso ao Porto de Cabedelo); 

� Processar digitalmente imagens de sensoriamento remoto, com softwares específicos 

(ArcGis e ER Mapper), que resultem num melhor realce das informações 

geoambientais e de áreas submersas contidas nestas imagens; 

 
 

1.3.  Localização da área e aspectos gerais 
 

O Porto de Cabedelo, Figura 1.1(A) (GUEDES, 2002), é um porto situado na margem 

direita do estuário do rio Paraíba do Norte, em frente à Ilha da Restinga, na parte noroeste da 

cidade de Cabedelo, Paraíba, próximo ao Forte de Santa Catarina, Figura 1.1(B) (GUEDES, 

2002). Com uma área de influência que abrange os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte, tem a administração exercida atualmente pela Companhia Docas da Paraíba 

(Docas – PB).  

A Bacia do Rio Paraíba do Norte drena uma área de 14.397,35 km2 e intercepta 37 

municípios do Estado da Paraíba. Apresenta um comprimento de 380 km de extensão, 

dividindo-se na Bacia do Alto Paraíba com 114,5 km, Bacia do Médio Paraíba com 155,5 km 

e Bacia do Baixo Paraíba com 110,0 km (Gualberto 1977 apud NEPREMAR 1980).  

Na Bacia do Baixo Paraíba, feições tipicamente estuarinas são observadas desde a 

região de Bayeux até a foz do rio, em Cabedelo, numa distância aproximada de 20 km. Esta 

porção estuarina é margeada por uma vegetação de mangue em quase toda a sua extensão e 

possui sete tributários, quatro pela margem esquerda (Rios Paroeira, Tiriri, Ribeira e da Guia) 

e três pela margem direita (Rios Sanhauá, Tambiá e Mandacaru), os quais contribuem com 

aporte de água superficial de baixa salinidade, que carreia materiais erodidos, detritos 

domésticos e/ou industriais (Sassi & Watanabe 1980). 

O ERPN - Estuário do Rio Paraíba do Norte, localiza-se na porção oriental do Estado 

da Paraíba, Nordeste do Brasil, entre as coordenadas 34º50’00” a 34º57’30’’ de longitude 

oeste e 6º55’00’’ e 7º7’30” de latitude sul.  
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O Porto de Cabedelo esta inserido no estuário do rio Paraíba do Norte (Pb) e 

localizado geograficamente pelas seguintes coordenadas de latitude S 06º 58’ 20.60” e 

longitude W 34º 50’ 27.60”. 

A posição estratégica, na entrada da mais importante via de penetração fluvial em 

direção ao interior, foi fundamental para a ocupação inicial do espaço paraibano, tendo se 

constituído, inclusive, no primeiro território submetido ao processo de colonização estadual 

(Moreira & Targino 1997). Sua proximidade à capital do Estado e ao Porto de Cabedelo, 

principal porto do Estado, foram fatores decisivos para o avanço sobre este das cidades que 

compõem a malha submetropolitana de João Pessoa, e do outro, a cana-de-açúcar, base de 

assentamento do processo de colonização, desde os primórdios da instalação dos primeiros 

engenhos no Município de Santa Rita. 

 

Figura 1.1: Mapa de localização do Porto de Cabedelo no Estuário do Rio Paraíba do Norte, Estado da 
Paraíba. GUEDES (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          CAPÍTULO 1- Introdução Geral 

7 
FRAZÃO, L.S Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

 

1.3.1. Contexto Geológico-Geomorfológico 
 

 

� Contexto Geológico 

 

A área em estudo está inserida no contexto geológico da Bacia Pernambuco-Paraíba 

que, em sua área emersa, ocupa uma faixa estreita de cerca de 9.000 km2 ao longo do litoral 

dos estados de Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte (Fig. 1.2), estendendo-se 

por 24.000 km2 pela plataforma continental. É a bacia sedimentar mais setentrional da costa 

brasileira, situando-se entre os paralelos 6o e 9o sul. Limita-se a norte pelo Alto de Touros 

com a Bacia Potiguar, e a sul pelo Alto de Maragogi com a Bacia de Alagoas (Mabessone & 

Alheiros 1988). 

Do ponto de vista geológico predominam na área de estudo os terrenos sedimentares 

terciários e quaternários (Fig. 1.3). As rochas sedimentares encontradas são representadas 

pelas formações do Grupo Paraíba e do Grupo Barreiras e pelas formações recentes.  

 

 
 
Figura 1.2: Localização da Bacia Pernambuco-Paraíba no contexto regional (Fonte: Mabessoone & 
Alheiros 1988). 
 

 
Do Grupo Paraíba ocorre a Formação Gramame (Fig. 1.4) constituída de calcários 

quase puros, calcários argilosos, margas e calcarenitos. Na base desta formação é encontrada 

uma camada irregular de fosforita. Esta formação recebeu a denominação de Oliveira et al. 

(1940) para uma melhor definição das ocorrências de calcários margosos no vale do Rio 
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Gramame. A mesma repousa concordamente sobre os clásticos da Formação Beberibe, 

interdigitando-se, inclusive, com as fácies mais distais desta última. Esta Formação atinge 

uma espessura de cerca de 55 metros, dos quais mais de dois terços são representados por 

calcários cinzentos. Na base, os calcários são dolomíticos tornando-se gradualmente cálcicos 

e puros à medida que se aproximam do topo da seqüência. Beurlen (1967), afirma que sua 

associação fóssil indica um ambiente de sedimentação marinho de águas quentes, calmo, 

pouco profundo, inferior a 200 metros. 

 

 

 
Figura 1.3: Mapa geológico simplificado da área de estudo (Modificado do Mapa Geológico do 
Estado da Paraíba, Escala 1:500.000, 1982). 
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Sobre os terrenos da Formação Gramame, repousam, em discordância erosiva, os 

clásticos continentais constituintes do Grupo Barreiras, com predominância da Formação 

Guararapes que forma a superfície dos tabuleiros e que em algumas partes aparece dissecada.  

Os sedimentos do Grupo Barreiras apresentam-se em forma de capeamento sobre o 

Grupo Paraíba (Cretáceo). Eles são representados pela Formação Guararapes, de idade plio-

pleistocênica, composta de arenitos, argilas variegadas e cascalhos. Os arenitos apresentam 

coloração diversificada que varia do branco ao amarelo e vermelho.  

O Grupo Barreiras estende-se por toda a faixa costeira com predominância à altura de 

João Pessoa e em direção ao norte onde avança sobre o litoral norte-rio-grandense. As 

formações quaternárias do litoral paraibano são representadas por sedimentos inconsolidados 

sendo representadas por aluviões, areias de praias, mangues, terraços fluviais e ainda por 

coberturas arenosas que se sobrepõem às camadas inferiores. 

De acordo com Cavalcante e Monteiro (1991), o termo Barreiras foi utilizado 

primeiramente por Branner (1902), para designar camadas variegadas de sedimentos que 

constituem as falésias ao longo da costa. 

 

 
Figura 1.4: Coluna lito-estratigráfica da porção superior da Bacia Pernambuco/Paraíba (Modificado 
de Araripe e Feijó 1994). 
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Bigarella (1964) e Alheiros e Lima Filho (1991), reconheceram duas unidades 

litoestratigráficas fundamentais separadas por uma desconformidade, as quais denominaram 

de Formação Guararapes (inferior) e Formação Riacho Morno (superior), propondo, com isso, 

a denominação de Grupo Barreiras. Alheiros et al. (1998) caracterizam os sedimentos tércio-

quaternários ocorrentes na faixa costeira dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte, como uma única unidade litoestratigráfica, denominando-a de Formação Barreiras, 

pois possuem as mesmas características litológicas, diferenciando, apenas na faciologia, isto 

devido aos diferentes sistemas deposicionais fluviais de grande extensão geográfica, que 

deram origem a essa unidade. 

 

� Contexto Geomorfológico 

 

Do ponto de vista geomorfológico, o estuário constitui uma planície flúvio-marinha 

formada pelos rios Paraíba do Norte (canal principal), Sanhauá, Paroeira, Mandacaru, Tiriri, 

Tambiá, Ribeira e Guia. As principais vias de acesso ao estuário são a BR 230, que integra o 

Município de Cabedelo a João Pessoa, e a PB 025 entre os Municípios de Santa Rita e 

Lucena. 

No trecho da Bacia Pernambuco-Paraíba compreendido entre Recife/PE e João 

Pessoa/PB, observam-se as seguintes ocorrências de depósitos quaternários: terraços marinhos 

pleistocênicos, terraços marinhos holocênicos, depósitos de mangues e depósitos aluvionais 

(Leal e Sá 1998). 

Os terraços marinhos pleistocênicos são caracterizados morfologicamente como áreas 

planas com cotas entre 7 e 8 metros (Tabela 1.1) formados por areias quartzosas de 

granulometria média a grossa, com grãos subarredondados a arredondados e seleção regular. 

Com o aumento da profundidade, estes sedimentos variam a cor branca para cinza, passando 

na base para um arenito compacto cor de café, em decorrência da ação do ácido húmico 

(Alheiros & Ferreira 1991). 

Os terraços marinhos holocênicos são conhecidos como alinhamento de cordões 

litorâneos e tidos como testemunhos de antigas linhas de costa dispostas estreitamente 

próximas e paralelas entre si, conseqüência da descida do nível do mar durante a regressão 

subseqüente à última transgressão. Os sedimentos desta unidade constituem-se de areias 

quartzosas de cores claras, com granulumetria média a grossa e grãos arredondados a 

subarredondados, semelhantes as do Terraço Pleistocênico, distinguindo-se do mesmo apenas 

pela presença de conchas, preservadas em função da ausência da ação do ácido húmico, 



                                                                                                                          CAPÍTULO 1- Introdução Geral 

11 
FRAZÃO, L.S Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

 

ocorrente nos Terraços pleistocênicos (Leal e Sá 1998). Estes terraços representam a faixa de 

praia atual que foi instalada a cerca de 5.100 anos, mostrando cotas entre 3 e 5 metros. 

Dominguez et al. (1990), ressaltam que há 5.100 anos atrás o nível do mar estaria a cerca de 

50 metros acima do nível atual.  

Os depósitos de mangue são constituídos basicamente por sedimentos pelíticos 

misturados a restos vegetais e matéria orgânica em decomposição, com cotas altimétricas 

baixas sob influência dos ciclos de maré. Possuem vegetação típica adaptadas às condições de 

água salgada ou salobra. Esta unidade geomorfológica é também denominada áreas alagadas 

e/ou alagáveis, por estar sujeitas às oscilações diárias do nível do mar, mostra-se representada 

ao longo de toda área estudada. 

 

Tabela 1.1: Resumo da estratigrafia do quaternário na área que envolve o Estuário do Rio Paraíba do 
Norte. (Modificado de NEPREMAR 1980). 
 

IDADE 
ANOS AP 

PERÍODO NÍVEL DO 
MAR 

LITOLOGIA MORFOLOGIA 

 Atual 0m Areias de praia, 
dunas, mangues 

Praias, dunas, 
mangues 

  Em regressão 
 

 Terraço de 1-2 m 

4.000 Dunkerquiano +2m Sedimentos 
flúvio-marinhos 

 

HOLOCENO   Areias de mar 
raso 

Terraço de 3-6m 

    Mar raso 

 
10.000 

Início do 
Flandriano 

Em ascenção   

100.000 Wurm -50m   

   Sedimentos 
flúvio-marinhos 

Terraço 7-8m 

PLEISTOCENO Interglacião 
Riss/Wurm 

6 – 8m   

200.000 Riss -80 – 90m Formação 
Macaíba 

 

 Gunz/Nindel/ 
Riss 

   

500.000 Gunz  Formação 
Guararapes 

Superfície dos 
Tabuleiros 
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As variações do nível do mar relacionadas na tabela acima condicionaram o 

posicionamento dos blocos de maneira semelhante a como se encontra, ocasionando a 

formação da drenagem do Rio Paraíba. 

 

1.3.2. Clima 

 

De acordo com a classificação de Köppen, a Paraíba subdivide-se em duas zonas 

climáticas. A zona de climas do tipo A, caracterizada por climas quentes e úmidos, com 

médias mensais superiores a 22o C, e do tipo BS de clima quente e seco. A área trabalhada se 

insere na primeira zona. A zona de climas do tipo A apresenta duas variações no Estado: a 

leste, do Litoral ao Brejo, ocorre o tipo As’ que corresponde a um clima quente e úmido com 

média das temperaturas máximas de 28o C entre fevereiro e março e média das temperaturas 

mínimas de 23o C entre julho e agosto, chuvas de outuno-inverno e precipitações médias 

anuais entre 1200 e 1800 mm (Atlas Geográfico do Estado da Paraíba 1985). 

As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano devido à proximidade do mar e da 

ação da massa de Ar Equatorial Atlântica, da frente polar e dos ventos alíseos de Sudeste 

(Atlas Geográfico do Estado da Paraíba 1985). 

 
1.3.3. Vegetação 

 

De acordo com a SUDENE (1969) os tipos de vegetação que aparecerem na área de 

estudo são: florestas (Mata Atlântica), mangue, mata de restinga e cerrado. Por se tratar de 

uma área estuarina com um bom nível de conservação a vegetação de mangue é a 

predominante na área. 

As espécies de mangue que ocorrem na área são: Rizophora mangle L. (mangue 

vermelho), Avicenia tomentosa (mangue siriuba), Conocarpus erectus L. (mangue de botão) e 

a Laguncularia racemosa (mangue branco). 

No estuário do Paraíba muitos mangues têm sido destruídos, com vistas à exploração 

do calcáreo que ocorre sob eles. Outras áreas foram modificadas para loteamentos como 

ocorre na parte leste da Ilha da Restinga, no Município de Cabedelo.  

A construção de viveiros de camarão em algumas áreas do estuário podem trazer 

sérios problemas ao seu ecossistema, desequilibrando o conjunto de processos de formação 

desse ambiente.  

A Mata Atlântica, outra formação vegetal encontrada na área, é nome genérico de uma 

variedade de matas tropicais úmidas que ocorrem nas regiões costeiras do Brasil, 
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acompanhando a umidade trazida pelos ventos alíseos de sudeste. Caracteriza-se por 

apresentar uma cobertura vegetal com densa vegetação arbórea, sinúsias subarbóreas e 

arbustiva relativamente densas, herbáceas e rasteiras. Esta formação tem sofrido intensa 

devastação com a retirada da madeira para os mais diversos fins, com a intensificação do 

processo de urbanização e de industrialização e com o turismo predatório. Vêm sendo 

substituída desde o início da colonização por culturas como cana-de-açúcar, café, abacaxi e 

outras. No entorno do estuário ainda são observadas algumas manchas de Mata Atlântica.  

Nas áreas de solos mais pobres, coincidindo em geral com os topos mais elevados dos 

tabuleiros, ocorre a vegetação de cerrado, conhecida regionalmente como “tabuleiro”. Os 

cerrados ou “tabuleiros” correspondem a uma formação herbáceo-arbustiva onde são 

encontradas gramíneas dos gêneros Echinolsena, Eragratis e Panicum (Carvalho & Carvalho 

1985). Os arbustos distribuem-se de modo esparso entre gramíneas e apresentam porte baixo, 

troncos e galhos retorcidos, casca espessa e protegida por uma camada de cortiça. As folhas 

são duras e ásperas. As gramíneas ocorrem de forma descontínua, apresentando-se em tufos 

que recobrem irregularmente o solo. Essa cobertura pode alcançar, em alguns casos, mais de 

um metro de altura, mas em geral é de cerca de 50 centímetros.  

Imediatamente acima do limite das preamares, inicia-se a colonização das praias por 

vegetação típica dessas áreas arenosas. É a formação pantropical de praia. À retaguarda desta 

área, desenvolvem-se os campos e mata de restinga. Os primeiros correspondem a uma 

cobertura vegetal de arbustos, de densidade variável, onde são comuns as espécies do tipo 

Byrsonima gardneriana Juss (murici-de-praia), Avrus precatorius L. (olho de pombo) e 

Heliconia angustitifólia Hook (paquevira), etc. 

A Mata de Restinga é baixa e, sobretudo, esclerófila. Suas árvores possuem porte e 

caules médios (10-15 metros de altura), copas largas e irregulares. Dentre as espécies 

características dessa mata pode-se citar o Anacardium occidentale L. (cajueiro), uma das mais 

comuns; o Schimus therebentthiflolios R. (aroeira de praia) além da Moquilea tomentosa 

Benth (oiti de praia) e Manilkara salzmanni (ADC) H. J. Lam. (maçaranduba) (Carvalho & 

Carvalho 1985). A vegetação denominada Mata de Restinga é uma especificidade da mata 

Atlântica que por ações polinizadoras, migraram sementes de espécies desta flora para o solo 

de restinga, que se conformaram, adaptando-se às condições da área, formando tais matas. 

Exemplos dessa formação são a Mata do Estado e a Mata do Amém, ambas localizadas no 

Município de Cabedelo (Gomes 1999). 
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1.3.4. Solos 

 
No que se refere aos aspectos edáficos, os solos arenosos caracterizam as praias e as 

restingas; nas áreas de mangue os solos são argilosos, encharcados e salinos, submetidos 

permanentemente a ação das marés. 

Os solos da restinga foram desenvolvidos sobre sedimentos predominantemente areno-

quartzosos não consolidados recentes, de origem marinha e flúvio-marinha holocênica. 

Possuem características gerais que se resumem em solos de aporte bruto marinho e flúvio-

marinho, muito profundos, ácidos e com pouca ou quase nenhuma vocação agrícola. As 

variações no quadro pedogenético em geral são promovidas sobretudo pela presença de 

microrelevos, pela proximidade do mar, pelo nível do lençol freático e pela influência flúvio-

marinha (Gomes op cit.). Para Rocha (1996), dentre as principais limitações destes solos 

podem ser citadas a baixa fertilidade natural, a drenagem excessiva e a capacidade muito 

baixa de retenção de água. 

Nos tabuleiros costeiros os solos são comumente pobres e ácidos. Sobre os sedimentos 

terciários (Formação Barreiras), onde as camadas rochosas são argilosas, predominam os 

solos ferralíticos ou lateríticos (latossolos) e os podzólicos; quando as camadas rochosas são 

arenosas predominam os solos tipo podzol. Como regra geral esses solos são inaptos para a 

prática agrícola ou de aptidão restrita para as culturas de curto e longo ciclo, quando 

submetidos ao sistema de exploração primitivo.  

 

1.4. Justificativa e relevância do trabalho 
 
 

O estudo das regiões estuarinas torna-se cada vez mais importante para a exploração 

racional dos recursos naturais e para um adequado controle ambiental. Os estuários 

constituem regiões de alta produtividade biológica e grande concentração de recursos 

alimentares. Por outro lado, estão entre as regiões mais afetadas por variações naturais e 

pressões causadas pelo homem, como grandes concentrações populacionais que aceleram a 

exploração de recursos e contribuem para descarga de poluentes diversos na água, com sérios 

problemas ao ambiente (NEPREMAR - Núcleo de Estudos e Pesquisas dos Recursos do Mar 

1980). 

O uso e ocupação do ERPN são antigos, datando do processo inicial de colonização. A 

posição estratégica, na entrada da mais importante via de penetração fluvial em direção ao 

interior, foi fundamental para a ocupação inicial do espaço paraibano, tendo se constituído, 
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inclusive, no primeiro território submetido ao processo de colonização estadual (Moreira & 

Targino 1997). Sua proximidade à capital do Estado e ao Porto de Cabedelo, principal porto 

do Estado, foram fatores decisivos para o avanço sobre este das cidades que compõem a 

malha submetropolitana de João Pessoa, e do outro, a cana-de-açúcar, base de assentamento 

do processo de colonização, desde os primórdios da instalação dos primeiros engenhos no 

Município de Santa Rita. Diante disto está sofrendo os impactos de uma urbanização 

desordenada e das mudanças que tiveram lugar no campo decorrentes do processo ora de 

expansão, ora de contração da atividade canavieira que, durante longo tempo, comandou a 

economia estadual (Moreira 1988). 

Diversos estudos sobre o ERPN já foram realizados abordando temáticas variadas. 

Ottmann e Coutinho (1962), Mabessone e Coutinho (1970) e Assis (1977) abordaram 

temáticas sedimentológicas em áreas interiores e nas proximidades da foz do rio, no Porto de 

Cabedelo. Rathbum (1900), Richardson (1900), Coelho (1971) e Farias (1978) fizeram 

trabalhos taxômicos sobre crustáceos. Sassi e Watanabe (1980), NEPREMAR (1980), Grotta 

e Luneta (1980), Rosa (1980), Sassi e Melo (1982), Nishida (1987), Sassi (1991), Moura 

(1992) realizaram trabalhos relacionados ao microfitoplancton e as condições hidrológicas. 

Marcelino (2000) trabalhou o estuário com ênfase ao estudo sócio-ambiental enfatizando as 

interferências antrópicas na sua área de influência (GUEDES, 2002). 

A resposta do meio estuarino a uma intervenção humana se manifesta sobre a forma de 

um encadeamento complexo de reações cujos elos entre os processos físicos, químicos e 

biológicos, são pouco conhecidos (Cunha 1982), e quando um derramamento de óleo ocorre, 

as equipes responsáveis pelas ações de resposta devem ser capazes de prever qual será o 

impacto, e que medidas devem ser tomadas (Overstreet e Galt, 1995). Por exemplo, se o 

derramamento ocorre a uma grande distância da costa, pode não ser possível saber se o óleo 

irá atingir a costa, ou, que local da costa precisamente ele irá atingir. Neste caso, um mapa 

cobrindo uma grande área, mostrando os recursos biológicos e socioeconômicos em todos os 

pontos onde o óleo pode atingir é um instrumento imprescindível para as medidas a serem 

tomadas. Alertando as autoridades responsáveis para as áreas de proteção prioritária (IPIECA, 

1994). 

 Os problemas de uso do solo de áreas costeiras são decorrentes dos conflitos entre 

meio ambiente e metas de desenvolvimento e/ou da ocupação desordenada dos centros 

urbanos. Este cenário implica na revisão dos fatores que influenciam a tomada de decisão em 

relação à utilização dos recursos. O`Regan (1996) ressalta que na era moderna de manejo de 
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recursos sustentáveis, é necessário haver um balanço entre proteção e conservação ambiental 

em função da pressão crescente de atividades de desenvolvimento humano. 

Há ainda muito por fazer, mas certamente já se pôde perceber que a eficiência dos 

portos e o desenvolvimento econômico do País estão intrinsecamente relacionados, haja vista 

ser o sistema portuário um indutor do fortalecimento do comércio exterior brasileiro. 

Atualmente, o Porto de Cabedelo continua a evoluir em função das mudanças que o mercado 

e a demanda por instalações mais modernas vão exigindo. O porto de Cabedelo também 

abriga 50 tanques, pertencentes a diversas empresas distribuidoras de álcool e derivados de 

petróleo, além de desembarcar na cabotagem combustíveis como gasolina e óleo diesel. 

Devido a essa realidade, o reconhecimento da morfologia de fundo do canal de acesso 

ao Porto de Cabedelo e áreas adjacentes através da análise batimétrica e sonográfica se faz 

necessário. As conseqüências de acidentes como os do Porto de Paranaguá, acontecido em 

novembro de 2004 no litoral paranaense, e o da Baía da Guanabara, acontecido em janeiro de 

2000 no Rio de Janeiro, poderiam ser bem menores se as instituições envolvidas com o 

problema e os órgãos de proteção ao meio ambiente possuíssem conhecimentos a respeito da 

fauna, flora, meios de acesso, correntes marinhas, atividades sócio-econômicas desenvolvidas 

na área.  

Existem ainda grandes dificuldades para se obter informações em ambientes 

oceânicos, decorrentes basicamente da inacessibilidade do meio, por consequência de altos 

custos. Segundo Tegowski (2004) a metodologia acústica, caracterizada como um método não 

invasivo apresenta maior versatilidade e efetividade do que as técnicas geológicas tradicionais 

de investigação submarina. A identificação de características do fundo marinho utilizando a 

metodologia acústica é possível, uma vez que as propriedades físicas do fundo influenciam 

significativamente na sua resposta acústica (Collins et al. 1996). 

A alta amostragem acústica permite uma resolução de feições de fundo da ordem de 

metros, principalmente sobre a plataforma onde o número de pulsos por milha é superior às 

áreas mais profundas. A identificação destas feições para a área do Porto de Cabedelo/PB será 

de utilidade nas áreas biológica, geológica e ambiental, respectivamente gerando a 

caracterização de substratos disponíveis, detalhando a morfologia do leito oceânico em termos 

de micro-escala e auxiliando em processos de licenciamento ambiental, além de servir como 

orientação para instalação de dutos ou instrumentos sobre o leito marinho. 

A execução deste trabalho foi desenvolvida em parceria com o Laboratório de 

Geoprocessamento (GEOPRO/UFRN), com a empresa Soluções em Geologia, Geofísica, 

Química e Meio Ambiente Ltda - G2 MEIO AMBIENTE, que se destina a Pesquisa e 
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Desenvolvimento das Ciências Físicas e Naturais, com sede em Natal/RN, com apoio da 

Companhia Docas da Paraíba, neste ato representada pelo Diretor Presidente Wagner A. A. 

Breckenfeld e sob Orientação do Prof. Dr. Venerando Eustáquio Amaro 

(DG/PPGCEP/UFRN), conforme contato prévio com as partes envolvidas. Os dados 

levantados nesta pesquisa irão compor o banco de dados do Laboratório GEOPRO/UFRN e 

irão subsidiar a elaboração de planos de contingência a derrames de óleo na região do Porto 

de Cabedelo/PB 

Como resultados principais, destacam-se o levantamento e o processamento dos dados 

batimétricos, meteorológicos e físico-oceanográficos do Canal Principal de Acesso ao Porto 

de Cabedelo/PB e sua Respectiva Bacia de Evolução. A integração e correlação de todos estes 

dados estatisticamente auxiliarão na elaboração de planos de contingência para eventos 

acidentais, bem como propiciará a identificação de setores da costa que necessitam de 

acompanhamento científico periódico (monitoramento ambiental). 
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2. Aspectos Teóricos 

2.1.  Introdução 

Todo assunto contempla uma abordagem referente à fundamentação teórica, porém, 

aqui neste capítulo cabe apenas os aspectos teóricos diretamente relacionados com o trabalho. 

O objetivo dessa abordagem é fornecer subsídios para facilitar o entendimento dos temas 

tratados. Neste contexto, são agrupados em tópicos os seguintes temas estudados: a indústria 

petrolífera, o porto de cabedelo e seu significado, a importância dos estuários, o estudo 

batimétrico e o sensoriamento remoto.  

2.2. A Indústria Petrolífera  

 

O Petróleo (do latim petroleum, petrus = pedra e oleum = óleo) é uma substância 

oleosa, inflamável, geralmente menos densa que a água, com cheiro característico e coloração 

que pode variar desde o incolor ou castanho claro até o preto, passando por verde e marrom 

(castanho). É um combustível fóssil de grande significado e valor para economia mundial. 

Dentro de sua ampla utilização industrial, podemos destacar a obtenção de substâncias 

diversas como os combustíveis, óleos e massas lubrificantes, asfalto, tintas e plásticos 

(Nascimento, 2003 e Guimarães, 2007). 

Dentro do contexto histórico ressaltado por diversos autores, destacando-se Thomas 

(2001), em 1941 foi descoberto no Brasil, o primeiro campo comercial, em Candeias – BA, 

dando início às pesquisas brasileiras na produção de petróleo. Em 1953, durante o governo do 

então Presidente Getúlio Vargas, foi criada a PETROBRAS que iniciou a busca decisiva e 

extensa nas pesquisas a respeito de hidrocarbonetos. A partir de 1970, as buscas em bacias 

submersas se intensificaram e com a descoberta de hidrocarbonetos na Bacia de Campos - RJ, 

as reservas brasileiras duplicaram. Em meados da década de 80, a produção dos campos 

offshore ultrapassava a dos campos petrolíferos em terra. Em 2007 a Petrobrás anunciou a 

descoberta de petróleo na camada denominada Pré-sal, que posteriormente verificou-se ser 

um grande campo petrolífero, estendendo-se ao longo de 800 km na costa brasileira, do estado 

do Espírito Santo ao de Santa Catarina, abaixo de espessa camada de sal (rocha salina) e 

englobando as bacias sedimentares do Espírito Santo, de Campos e de Santos.  

Em setembro de 2008, a Petrobrás começou a explorar petróleo da camada pré-sal em 

quantidade reduzida - no Campo de Jubarte (Bacia de Campos), através da plataforma P-34. 
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Em 15 de julho de 2010 deu - se inicio a produção comercial de petróleo da camada pré-sal, 

onde o primeiro poço do campo de Baleia Franca, na Bacia de Campos, no litoral do Espírito 

Santo, começou a produzir 13 mil barris de óleo leve por dia. 

Desde então, foram descobertos novos campos petrolíferos, aperfeiçoadas as técnicas 

de exploração, tanto em terra como em mar, além da criação novas refinarias, etc. 

Porém, apesar de sua vasta importância de valor econômico, as atividades da indústria 

petrolífera são uma fonte potencial de impactos ambientais. Além dos riscos provenientes de 

acidentes durante a operação de poços, prospecção, perfuração e transporte de combustíveis e, 

esta é uma atividade que pode ser considerada uma fonte relevante não só de hidrocarbonetos 

e derivados de petróleo como também de partículas de sedimentos em suspensão e outras 

substâncias químicas, em especial metais pesados, que fazem parte dos componentes de 

fluidos de perfuração e do petróleo, onde podem variar em termos de concentração, a 

depender do tipo e origem do óleo (Pozebon et al., 2005). 

 

2.3. O Porto de Cabedelo e Seu Significado 

 

� ORIGEM 

 

            A iniciativa da construção de um porto na enseada de Cabedelo (PB), figura 2.1 (A), 

(B), (C) e (D), ocorreu à época do Segundo Reinado, entretanto o projeto só foi aprovado em 

9 de junho de 1905, pelo Decreto nº 7.022. O início da obra se deu em agosto de 1908, sendo 

concluídos 178m de cais e um armazém, em 16 de dezembro de 1917. Depois de longa 

paralisação, as obras foram retomadas na primeira metade do ano de 1932, como resultado de 

um compromisso assumido, em 1930, pelo governo federal com o governo do estado da 

Paraíba, que reivindicava a execução de instalações adequadas às exportações do algodão 

produzido naquele estado.  

O porto foi inaugurado em 23 de janeiro de 1935, com o governo estadual explorando-

o de 7 de julho de 1931 até 28 de dezembro de 1978, quando a administração portuária foi 

transferida para a Empresa de Portos do Brasil S.A. (Portobrás), extinta em 1990, quando foi 

passada à União. A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) administrou o porto 

por convênio com a União, por meio da administração do porto de Cabedelo. Em 4 de 

fevereiro de 1998 foi feito um novo convênio de delegação entre a União (Ministério dos 

Transportes) e o estado da Paraíba, passando o porto a ser administrada pela Companhia 

Docas da Paraíba, Docas – PB.  
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Figura 2.1: Vista aérea do porto de Cabedelo: (A) compreendendo o canal de acesso e áreas 
adjacentes a esse até as margens das instalações terrestres do porto com a cidade de Cabedelo ao 
centro, Paraíba, Brasil. (B) e (C) áreas de fundeio e bacia de evolução (local onde os navios atracam), 
e (D) instalações terrestres e equipamentos do porto. 

 

� ÁREA DE INFLUÊNCIA  

Abrange os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

� ÁREA DO PORTO ORGANIZADO  

Conforme Portaria-MT nº 1.001, de 16/12/93 (D.O.U. de 17/12/93), a área do porto 

organizado de Cabedelo, no estado da Paraíba, é constituída:  

a) pelas instalações portuárias terrestres existentes na margem direita do rio Paraíba, desde a 

raiz do molhe de proteção na foz desse rio, prolongando-se até a extremidade do cais 

comercial, junto ao Trapiche da Baleia, abrangendo todos os cais, rampas ro-ro, docas, pontes, 

píeres de atracação e de acostagem, armazéns, pátios, edificações em geral, vias internas de 

circulação rodoviária e ferroviária e, ainda, os terrenos ao longo dessas faixas marginais e em 

suas adjacências, pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do porto de 

Cabedelo, ou sob sua guarda e responsabilidade;  
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b) pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo áreas de fundeio, 

bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes a esse até as margens das instalações 

terrestres do porto organizado, conforme definido no item "a" acima, existentes ou que 

venham a ser construídas e mantidas pela Administração do Porto ou por outro órgão do 

poder público.  

� ACESSOS  

Rodoviário – Pela rodovia federal BR-230, integrada à BR-101 na periferia de João Pessoa 

(PB).  

Ferroviário – O porto é servido pela Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), malha 

Nordeste, antiga Superintendência Regional Recife (SR 1), da Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA).  

Fluvial – Pelo rio Paraíba do Norte, apresentando condições de navegabilidade para 

embarcações com calado máximo de 7,5m. Somente trafegam pequenas embarcações a 

montante do porto, não influindo no volume das cargas movimentadas.  

Marítimo – A barra, na entrada do estuário do rio Paraíba do Norte, tem largura, de 170m e 

profundidade de 9,5m. O canal de acesso possui extensão total de 5,5km, largura mínima de 

120m e profundidade de 8,5m.  

� INSTALAÇÕES 

O cais acostável, com 602m de extensão, é dividido em três trechos, com as seguintes 

denominações: Envolvimento, com três berços; Aplicação, com dois berços; e Fechamento, 

com um berço. O porto possui também uma rampa para atracação de navios roll-on/roll-off. 

As profundidades no local variam de 6m a 9m.  

O porto dispõe de sete armazéns, sendo quatro para carga geral, num total de 9.000m2, 

três para granéis sólidos, com área somando 6.000m2, e um frigorífico, desativado, com 

2.000m2 para 1.500t. Os pátios de estocagem são nove, sendo dois cobertos, compondo 

1.310m2 e destinados a carga geral, e os outros sete, a céu aberto, para minério, carvão e 

contêineres, totalizando 18.500m2.  
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No porto existem instalações do setor privado, compreendendo dois silos de 

propriedade da Refinações de Milho Brasil (RMB), que recebem milho, com uma capacidade 

total de 5.000t, e 50 tanques, pertencentes a diversas empresas distribuidoras de álcool e 

derivados de petróleo, totalizando 61.612t de capacidade. As empresas são: Esso Brasileira de 

Petróleo S.A., Petrobrás Distribuidora S.A., Norte Gás Butano Ltda., IAT – Companhia de 

Comércio Exterior, Companhia de Óleos Vegetais do Brasil (Convebrás), Terminais de 

Armazenagem de Cabedelo Ltda. (Tecab).  

� EQUIPAMENTOS  

 

2 redlers de 150t/h; 2 empilhadeiras de 3,5t; 1 empilhadeira de 7,0t; 1 trator de 100t, 1 balança 

rodoviária de 60t; 2 caçambas (grabs) automáticas de 1,6m3 e 2,0m3; 2 guindastes de pórtico 

elétrico de 6,3t.  

� FACILIDADES  

 

Energia elétrica: 13 tomadas ao longo do cais, com corrente 380V/60Hz, 60 tomadas de 

corrente de 440V/60Hz, destinadas ao uso de contêineres frigoríficos; Água: rede com 28 

hidrantes distribuídos na área portuária, sendo 12 no cais; Oficinas: mecânica e carpintaria, 

para pequenos reparos; Comunicações: tomadas telefônicas ao longo do cais, interligadas ao 

SNT; Linhas férreas: comprimento 2.620,00m, bitola 1,00m.  

Órgãos ligados às atividades do porto: Capitania dos Portos do Estado da Paraíba; Associação 

dos Práticos do Porto de Cabedelo; Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; 

Delegacia da Receita Federal em Cabedelo; Delegacia Regional do Trabalho; Sindicato dos 

Arrumadores de Cabedelo; Sindicato dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga 

do Porto de Cabedelo; Sindicato dos Estivadores do Porto de Cabedelo; Sindicato dos 

Operários nos Serviços Portuários da Paraíba; Coordenadoria Técnica da Marinha Mercante 

(Cotemam); Associação Profissional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos do Porto 

de Cabedelo; Sindicato dos Trabalhadores do Bloco e Vigias Portuários de Cabedelo.  
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� FLUXO DE CARGAS - 2000  

O porto de Cabedelo movimentou no cais público, 854.248t de cargas. As principais 
cargas movimentadas foram:  

No cais público:  

Granel sólido  
Cargas desembarcadas: clinquer 57.653t,  
Cargas embarcadas: vermiculite 5.676t, sal 80t, feldspato3.034t.  

Granel líquido  
Cargas embarcadas: álcool 49.805t. 

Carga geral  
Cargas embarcadas: contêiner de 20' 7.004t, contêiner de 40' 2.558t, cordão de sisal 23.867t, 
isca 529t, peixe 2.338t.  

No longo curso  
Cargas importadas: malte de cevada 23.082t, petcoke 184.074t, álcool 11.855t, milho 
112.804t, algodão 34.557t, contêiner de 20' 548t, contêiner de 40' 4.897t, bentonita 9.899t, 
clínquer 57.635t.  

Cargas exportadas: álcool 37.380t, feldspato 3.034t, contêiner 313t, contêiner de 40' 707t, 
vermiculita 5.676t, peixe 1.731t, cordão de sisal 23.867t.  

Na cabotagem  
Cargas desembarcadas: gasolina 113.248t, óleo diesel 191.595t, contêiner de 20' 23.308t, 
contêiner de 40' 5.059t, peixe 3.725t.  

Cargas embarcadas: álcool 2.425t, contêiner de 20' 6.691t, contêiner de 40' 1.851t, isca 529t, 
peixe 607t, sal 80t.  

 

� CONTATO 
 
 

PORTO DE CABEDELO  
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, DOCAS – PB  
PORTO DE CABEDELO  
Rua Presidente João Pessoa, s/n - Centro  
CEP: 58310-000 – Cabedelo (PB)  
PABX: (83) 228-4042 Tel.: (83) 228-2805  
Telefax: (83) 228-2619  
e-mail: porto-pb@zaitek.com.br 
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2.4. A Importância dos Estuários 

 

Os sistemas estuarinos vêm sendo amplamente estudados em todo o mundo, na 

medida em que os estudos acerca de estuários se aprofundam, a sua definição e critérios de 

classificação são modificados, tornando-se mais complexos.  

Em geral, os estuários são classificados de acordo com as características tais como 

salinidade, processos físicos atuantes (ondas e/ou marés), modo de formação da bacia, padrão 

de circulação estuarina ou mecanismos físicos deposicionais dominante.  

Uma das definições mais conhecidas deve-se a Pritchard (1967) que considera o grau 

mensurável de salinidade da água como critério para delimitar superiormente o estuário: 

“corpo de água, costeiro, semi-fechado, de comunicação livre com mar aberto, no qual a água 

marinha se diluí com água doce proveniente da drenagem continental”. FRAZÃO, E.P. 

(2003). 

Dentro e fora dos estuários pode ser encontrada uma grande variedade de "habitats" 

que incluem águas pouco profundas, pântanos de água doce e salgada, praias arenosas, 

alagados de areia e lodo, costas rochosas, arrecifes de corais, bosques de manguezais, deltas 

de rios, leitos de água marinha e pântanos arborizados. À parte de servir como "habitats" 

importantes para a vida silvestre, os brejos que circundam muitos dos estuários também 

desempenham outras funções de alto valor. A água drenada das terras rio acima traz 

sedimentos, nutrientes e outros poluentes que são filtrados à medida que a água flui por eles. 

Este processo de filtragem produz água mais clara e limpa, o que beneficia tanto às pessoas 

quanto à vida marinha. Entre os benefícios culturais estão a recreação, o conhecimento 

científico, a educação e o valor estético. 

 A navegação, a pesca, a natação e a observação de pássaros são apenas algumas das 

numerosas atividades recreativas que os cidadãos podem desfrutar nos estuários. Finalmente, 

devem-se considerar também os benefícios econômicos dos estuários. Suas águas costeiras 

apóiam infra-estruturas públicas, que servem a portos e "piers" para o transporte e embarques. 

Os processos físicos nos sistemas estuarinos estão relacionados com três 

características locais: a hidrodinâmica, a granulometria dos sedimentos e a batimetria. O 

entendimento das interações destas características permite desde a compreensão do transporte 

de sedimentos e outras propriedades da região até servir como ferramenta para manejo na área 

portuária, uma vez que os estuários são de interesse para abrigar portos e estaleiros, como é o 

caso do Estuário do Rio Paraíba do Norte (ERPN), que abriga o porto de Cabedelo/PB, área 

de estudo desta dissertação.  
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O Estuário do Rio Paraíba do Norte (ERPN), por estar localizado numa área urbana 

em crescente expansão, enquadra-se perfeitamente na problemática geral desses ambientes. 

Os impactos ambientais decorrentes do processo de instalações portuárias podem ser 

estudados com base na análise batimétrica e por meio de imagens de satélites, levando-se em 

consideração as características geológicas e geomorfológicas do terreno, dos aspectos da 

vegetação natural e dos limites urbanos das cidades.  

 

2.5. O Estudo Batimétrico  

 

O estudo batimétrico, a batimetria (ou batometria) é a medição da profundidade dos 

oceanos, lagos e rios e é expressa cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos 

da mesma profundidade com eqüidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível 

topográfico. Os ecobatímetros (Figura 2.2 A e 2.2 B), são os equipamentos utilizados pela 

batimetria para medir a profundidade. O equipamento consiste em uma fonte emissora de 

sinais acústicos e um relógio interno que mede o intervalo entre o momento da emissão do 

sinal e o instante em que o eco retorna ao sensor. O som é captado pelo transdutor que 

consiste basicamente de um material piezoelétrico que converte as ondas de pressão do eco 

em sinais elétricos. Os ecobatímetros fornecem informações pontuais de profundidade no 

local imediatamente abaixo do transdutor. 

 

 

Figura 2.2: (A) e (B) Ecobatímetros utilizados pela batimetria para medir a profundidade dos oceanos, 
lagos e rios. 
 

 
 
 

(A) (B) 
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� Técnicas Disponíveis: 

 

  Através de ondas acústicas (ondas de som), o equipamento emite, captura e calcula a 

velocidade do som na água (tempo de chegada). São consideradas correções conforme o 

estado da água e de maré (utiliza-se uma referência de profundidade diária). Os dados são 

processados, tabulados e exibidos em formato de perfil em padrão CAD, figuras 3D, e tabelas 

de coordenadas e profundidade: 

 

- Ecobatimetria Single Bean – também conhecida como monofeixe – usa de uma a duas 

freqüências, ao longo de um perfil. Pode usar malha para mapeamento de uma área completa. 

O registro de posição é por DGPS – ou localização por GPS Diferencial Instantânea – que 

proporciona maior precisão por correção por satélites e software para gerenciamento de 

posição e captura de dados (Hypack); 

 

- Ecobatimetria Multibean – utilizada neste estudo, também conhecida como multifeixe – usa 

uma faixa (range) de freqüências (grupo de freqüências conhecidas). Atua por varredura, 

cobrindo uma determinada área, como é apresentado no mapa de exemplo da figura 2.3. 

Atinge o mesmo resultado da Ecobatimetria Single Bean, porém muito mais rápido, sendo 

indicado para áreas maiores. O registro de posição é por DGPS – ou localização por GPS 

Diferencial Instantânea – que proporciona maior precisão por correção por satélites e software 

para gerenciamento de posição e captura de dados (Hypack); 

 

- Topobatimetria – utiliza o conceito de topografia, porém submerso. Usa um bastão apoiado 

no leito, com uma estação topográfica na margem colhendo os dados. Geralmente é utilizado 

em leitos rasos e corpos d’água delgados (rios ou lagos estreitos). Utiliza localização de 

posição por registro cartográfico (fonte do IBGE) ou outros marcos conhecidos. 
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Figura 2.3: Exemplo de mapa batimétrico da porção retilínea e externa do canal de acesso ao Porto de 
Cabedelo/PB com uma largura de aproximadamente 152 metros, com profundidades variando entre 
3.71 a 11.5 metros. Neste trecho do canal observam-se grandes formas de leito, provavelmente 
provocadas pelo fluxo turbilhonar.  

 

As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto 

levantamentos batimétricos de alta e baixa freqüência, são excelentes ferramentas para obter 

informações sobre a localização de corpos rochosos submersos e a espessura desses corpos 

que podem vir a se tornar armadilhas naturais para a colisão e encalhe de embarcações, 

aprisionamento de óleo em casos de vazamentos acidentais, além de obter a relação entre 

tipos de leito marinho e as condições hidrodinâmicas atuais na região estudada. 

 

2.6. O Sensoriamento Remoto 

  

O Sensoriamento Remoto representou, por meio da sua evolução, um passo 

significativo no avanço do conhecimento técnico. Somente em 1972 foi lançado o primeiro 

satélite LANDSAT.  

Hoje em dia, essa técnica é de uso amplo e sem contestação, registrando-se o 

aparecimento de novos sensores, de modernas técnicas de interpretação e, principalmente, de 

aplicabilidade nos mais diversos campos da atividade humana, sendo uma ferramenta de 

fundamental importância no planejamento como um todo, em se tratando de estudos 

englobados pelas ciências da Terra, como apresentado abaixo na Figura 2.4, o estudo feito por 

FRAZÃO (2003) no Estuário do Rio Potengi, Natal/RN, Brasil.  
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Figura 2.4: Imagem Landsat 7 ETM+ utilizando a banda 2 submetida ao filtro direcional sunangle 
(118ºAz e 18º de inclinação solar), mostrando o sentido NO - SE das grandes formas de leito do tipo 
dunas, com comprimento de onda maior de 100 m, na plataforma continental adjacente ao estuário 
Potengi. FRAZÃO (2003). 

 

O Sensoriamento Remoto ou detecção remota ou ainda teledetecção é uma técnica de 

obtenção de informações sobre um objeto, uma área, uma feição ou um fenômeno no Planeta 

Terra, sem que haja contato físico. Atualmente, essas informações são obtidas através de 

sensores em satélites que geram imagens. A NASA é uma das maiores captadoras de imagens 

recebidas por seus satélites. É composto ativamente de diferentes maneiras por diversos 

autores, sendo a definição mais usual a adotada por Avery e Berlin (1992) e Meneses (2001): 

uma técnica para obter informações sobre objetos através de dados coletados por instrumentos 

que não estejam em contato físico como os objetos investigados. 

Por não haver contato físico, a forma de transmissão dos dados (do objeto para o 

sensor) só pode ser realizada pela Radiação Eletromagnética, por ser esta a única forma de 

energia capaz de se propagar pelo vácuo. Considerando a Radiação Eletromagnética como 

uma forma de energia, o Sensoriamento Remoto pode ser definido com maior rigor como uma 

medida de trocas de energia que resulta da interação entre a energia contida na Radiação 

Eletromagnética de determinado comprimento de onda e a contida nos átomos e moléculas do 

objeto de estudo. Outros autores preferem restringir o conceito à área de aplicação de 

monitoramento da superfície terrestre. 
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� Princípios básicos 

Três elementos são fundamentais para o funcionamento de um sistema de Sensoriamento 

Remoto: Objeto de estudo, Radiação Eletromagnética e um Sensor. 

Pelo princípio da conservação da energia, quando a radiação eletromagnética incide sobre 

a superfície de um material, parte dela será refletida por esta superfície, parte será absorvida e 

parte pode ser transmitida, caso a matéria possua alguma transparência. A soma desses três 

componentes (Reflectância, Absorbância e Transparência) é sempre igual, em intensidade, à 

energia incidente. 

O que nossos olhos percebem como cores diferentes são, na verdade, radiação 

eletromagnética de comprimentos de onda diferentes. A cor azul corresponde ao intervalo de 

0,35 a 0,50µm, a do verde vai de 0,50 a 0,62µm e a do vermelho, de 0,62 a 0,70µm (os 

intervalos são aproximados, e variam segundo a fonte de consulta). Estes intervalos também 

são conhecidos como ‘regiões’. Acima do vermelho, está a região do infravermelho, e logo 

abaixo do azul está o ultravioleta. Os sensores remotos medem as intensidades do Espectro 

eletromagnético e, com essas medidas, obtém imagens nas regiões do visível (azul, verde e 

vermelho) ao infravermelho medem a intensidade da radiação eletromagnética refletida em 

cada intervalo pré-determinado de comprimento de onda. 

� Tipos e utilização 

O Sensoriamento Remoto pode ser em nível terrestre, sub-orbital e orbital. Os 

representantes mais conhecidos do nível sub-orbital são as também chamadas fotografias 

aéreas, utilizadas principalmente para produzir mapas. Neste nível opera-se também algumas 

câmeras de vídeo e radares. No nível orbital estão os balões meteorológicos e os satélites. Os 

primeiros são utilizados nos estudos do clima e da atmosfera terrestre, assim como em 

previsões do tempo. Já os satélites também podem produzir imagens para uso meteorológico, 

mas também são úteis nas áreas de mapeamento e estudo de recursos naturais. 

Ao nível terrestre são feitas as pesquisas básicas sobre como os objetos absorvem, 

refletem e emitem radiação. Os resultados destas pesquisas geram informações sobre como os 

objetos podem ser identificados pelos sensores orbitais. Desta forma é possível identificar 

áreas de queimadas numa imagem gerada de um satélite, diferenciar florestas de cidades e de 

plantações agrícolas, a morfologia de áreas submersas e até identificar áreas de vegetação que 

estejam doentes ou com falta de água, vazamentos de petróleo e derivados. 
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3. Materiais e Métodos 
 
3.1 Introdução 
 
 

 As atividades desenvolvidas para a elaboração deste trabalho foram subdivididas nas 

seguintes etapas: pesquisa bibliográfica e cartográfica, trabalhos de campo: levantamento 

batimétrico e medição dos parâmetros físico-oceanográficos (altura de coluna d’água, 

temperatura da água, intensidade e direção das correntes, ondas e turbidez), meteorológicos 

(precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, ventos e pressão barométrica), 

etapa de laboratório para processamento e análise dos dados e de sensoriamento remoto para 

processamento digital de imagens, confecção dos mapas batimétricos, gráficos apresentando 

os resultados e discussões para área estudada, apresentadas no fluxograma abaixo (Figura 

3.1).  

 

 

Figura 3.1: Fluxograma metodológico empregado no desenvolvimento do trabalho. 
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3.2. Pesquisa Bibliográfica e Cartográfica 

 

 Esta etapa constou do levantamento das publicações relacionadas ao cenário geológico 

regional, da metodologia utilizada nas diferentes etapas deste trabalho, bem como estudos 

geológicos costeiros realizados em áreas quaternárias de outros setores da costa brasileira e de 

países com contexto geológico semelhante ao litoral do Estado da Paraíba, principalmente 

naqueles dominados por regimes de mesomarés. 

Para este trabalho foram consultados dissertações, teses, páginas eletrônicas, 

relatórios, periódicos especializados e livros, bem como mapas existentes da região costeira, 

incluindo cartas planialtimétricas, batimétricas, fotografias aéreas e imagens de satélite. 

A partir da base cartográfica georeferenciada digital no formato CAD na extensão 

*.DWG fornecida pela Companhia Docas da Paraíba, foi realizado o primeiro passo mensurar 

a área onde se realizaria os levantamentos e georeferenciar a base cartográfica para o datum 

WGS-84 e projeção UTM, utilizando-se o software ENVI 4.0. Em seguida essa base 

cartográfica foi inserida no software HYPACK 2011, onde foi definida as seções batimétricas 

na área da Bacia de Evolução e do Canal de Acesso ao Porto de Cabedelo.  

Então foram criados 294 perfis batimétricos distribuidos de forma perpendicular ao 

longo do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Cabedelo, totalizando cerca de 

88km de sondagem na região do Porto de Cabedelo, procedimento este adotado pelo software 

HYPACK 2011. Lembrando que os perfis batimétricos sondados foram traçados com uma 

extrapolação de 50 metros para cada lado, ou seja, com uma sobrelargura de 50 metros para 

cada lado, a partir da área autorizada a ser sondada que foi repassada pela Companhia Docas 

da Paraíba a equipe técnica do GEOPRO e da empresa G2 MEIO AMBIENTE. 

 

3.3. Aquisição de Dados de Campo 

 

Os trabalhos de campo, de responsabilidade da empresa G2 MEIO AMBIENTE, 

foram executados em três etapas: (1) a primeira etapa consistiu da instalação do marégrafo 

digital e sua aferição na estação maregráfica instalada no cais do Porto de Cabedelo; (2) a 

segunda etapa compreendeu a aquisição de dados hidroacústicos batimétricos com multifeixe 

ao longo do canal principal de navegação e a bacia de evolução do Porto de Cabedelo e (3) na 

terceira etapa ocorreu a medição dos parâmetros físico-oceanográficos (altura de coluna 

d’água, intensidade e direção das correntes e ondas). 

 



CAPÍTULO 3 – Materiais e Métodos  

34 
FRAZÃO, L.S. Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

3.3.1. Instalação e Calibração da Estação Maregráfica 

 

No dia 23 de março de 2010 às 08:30 hs foram solicitadas informações da ficha F-41 

junto ao Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) referente ao funcionamento da estação 

maregráfica localizada no Porto de Cabedelo. Então foi repassada a ficha F-41-830-001/82 da 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 

porém não existia mais a estação maregráfica no Porto de Cabedelo. 

A estação maregráfica instalada no Porto de Cabedelo, com as seguintes coordenadas 

geográficas 06º 58’.1 S e 34º 50’.2 W, foi nivelada no dia 23 de março de 2010 às 08:00 hs 

com duas referências de nível (RN-1 e RN-2), como mostra o diagrama de nivelamento (Fig. 

3.2). Neste nivelamento foi instalada uma régua de PVC com 4 metros de comprimento e 

múltiplos a cada 2 cm. O nível de redução calculado para esta estação foi de 11,4 cm acima 

do zero da régua, sendo este nível obtido a partir do nivelamento geométrico da estação 

maregráfica. Em seguida, foi realizada a leitura da amplitude de maré a cada 15 minutos para 

a correção dos dados batimétricos. Para leitura da amplitude de maré no Porto de Cabedelo, 

nos dias 14 e 15 de junho de 2010 e 13 e 15 de maio de 2011, foi instalado um sensor de 

pressão e correlacionado com a leitura da régua de maré, figura 3.3 (A) e 3.3 (B).  

 

3.3.2. Aquisição dos Dados Hidroacústicos Batimétricos  

 

Os levantamentos batimétricos com multifeixe ao longo do canal de acesso e bacia de 

evolução do Porto de Cabedelo foram realizados em dois períodos, em 16 de junho 2010 antes 

da dragagem do porto e em 15 de maio de 2011 depois da dragagem, utilizando-se como meio 

flutuante a embarcação Carapitanga, com 6 metros de comprimento (Fig. 3.4 A, B, C e D). 

Esta embarcação foi excelente para o levantamento batimétrico visto que a mesma possui 

apenas 20 cm de calado, permitindo a sondagem em áreas bastante rasas.  

Os equipamentos utilizados no levantamento batimétrico foram: i) ecobatímetro da 

Syqwest modelo Bathy-500 DF operando na freqüência de 33 / 210 kHz, com resolução do 

feixe vertical de 0.01m; ii) Sistema de Posicionamento DGPS da TRIMBLE modelo DSM-

232 com receptor Beacon - Rádio Farol, OmniSTAR XP/HP e Banda L1/L2; iii) Nettop da 

HP com processador Atom com 4Gb de RAM com o software HYPACK 2011 e v) um 

monitor LCD 17” widescreen da LG como repetidora de sinal, todos eles instalados e em 

perfeito funcionamento a bordo da embarcação Carapitanga (Fig. 3.5 A, B, C e D ). 
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Figura 3.2: (A) Diagrama de nivelamento da estação maregráfica instalada no Porto de Cabedelo, 
com nível de redução de 11,4 cm acima do zero da régua. (B) e (C) instalação e calibração do 
marégrafo digital e sua aferição na estação maregráfica. (D) e (E) instalação da régua de maré em PVC 
com 4 metros de comprimento e múltiplos a cada 2 cm. 
  

(A) 

(E) 

(B) 

(C) 

(D) 
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FFigura 3.3: (A) e (B) Sensor de pressão instalado no cais Porto de Cabedelo/PB, para medição da 
variação da amplitude de maré a cada 15 minutos, nos dias 14 e 15/06/2010 e 13 e 15/05/2011. 
 

 

Figura 3.4: (A), (B), (C) e (D) Embarcação Carapitanga, medindo 6m de comprimento e 20 cm de 
calado, utilizada nos levantamentos batimétricos com multifeixe ao longo do canal de acesso e bacia 
de evolução do Porto de Cabedelo/PB. 

 
 

(A) (B) 

(B) 

(A) (C) 

(D) 
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Figura 3.5: Equipamentos instalados e em operação a bordo da embarcação Carapitanga: (A) e (B) 
ecobatímetro da Syqwest modelo Bathy-500 DF. (C) monitor LCD 17” widescreen da LG como 
repetidora de sinal. (D) Sistema de Posicionamento DGPS da TRIMBLE modelo DSM-232 com 
receptor Beacon - Rádio Farol, OmniSTAR XP/HP e Banda L1/L2. 
 

 

A calibração da ecossonda de feixe vertical foi realizada a cada início de operação, 

levando em consideração a velocidade do som de 1526.18 m/s para a região com base nos 

dados de temperatura e salinidade medidos com os CTD’s (Conductivity-Temperature-Depth) 

modelo 3231 da AANDERAA e modelo 108 MkIII da VALEPORT, permitindo uma precisão 

de cinco centésimos de grau Celsius (0.05ºC), de condutividade (0.075 mS/cm) e de 

salinidade (0.04 psu).  

Os dados adquiridos tanto pelo ecobatímetro quanto pelo DGPS foram armazenados, 

monitorados e sincronizados no notebook através do software HYPACK SURVEY 2011. Entre 

outros recursos, está a possibilidade de visualizar no monitor do computador, em tempo real, 

o deslocamento da embarcação sobre a linha pré-definida, possibilitando assim o 

gerenciamento do percurso e garantindo melhor qualidade ao levantamento (Fig. 3.6 A e 3.6 

B). 

 

(D) 

(A) (B) 

(C) 
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Figura 3.6: (A) e (B) Visualização do sistema de posicionamento em tempo real utilizando o software 
HYPACK SURVEY 2011, recebendo dados de coordenadas através de interface com o DGPS. 
 
 

Com relação à navegação para aquisição dos perfis batimétricos na região da bacia de 

evolução e no canal de acesso ao Porto de Cabedelo, a mesma foi realizada em tempo real 

mediante os softwares HYPACK SURVEY, sendo que este software estava recebendo dados 

de coordenadas através de interface NMEA 0183 a partir do DGPS (Global Differential 

Positioning System) da  TRIMBLE modelo DSM-232 com receptor Beacon - Rádio Farol e 

Banda L1/L2. A correção dos dados de coordenadas foi efetuada com dados  OmniSTAR 

XP/HP, proporcionando uma precisão de 3cm nos levantamentos batimétricos e 

hidrodinâmicos.  

Como fonte de energia, foi utilizado um inversor de corrente de 700W da  Xantrex 

conectado a uma bateria de 12 volts da embarcação para o fornecimento constante de energia 

com voltage de 110V para os equipamentos e 2 geradores sendo um de 800 watts e outro de 

2800 watts fabricados pela Branco e Toyama, respectivamente.   

Os dados batimétricos foram adquiridos no formato analógico e digital através do 

software HYPACK 2011. Os arquivos digitais foram gravados na extensão (*.raw) e (*.xyz), 

no seguinte formato: GGA (dados de coordenadas a cada 1 segundo), VTG (dados de 

velocidade e rumo a cada 1 segundo) e DBS (dados de profundidade a cada 1 décimo 

segundo). Estes dados foram coletados a uma freqüência de 10 Hz, ou seja, a cada 1 segundo 

foram coletados10 medidas de profundidade, permitindo assim o registro contínuo dos dados 

batimétricos. Os dados de coordenadas (GGA) foram coletados com as projeções UTM e 

geográfica, ambas com o datum WGS84.  

 
 
 
 
 
 

(A) (B) 
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3.3.2.1 Processamento e Análise dos Dados Batimétricos 

 

Inicialmente, em gabinete todas as profundidades foram reduzidas a um datum 

constante onde o zero relativo aproxima-se do zero absoluto estabelecido para o nível de 

águas médias mais baixas da maré de sizígia, em seguida os dados de profundidade foram 

analisados e filtrados para corrigir eventuais erros.   

No processamento e pós-processamento dos dados foram utilizados os softwares 

HYPACK 2011 e AutoCad 2011, respectivamente. No processamento os dados foram 

editados para que os problemas ocorridos durante a aquisição fossem corrigidos, ou seja, 

retirada dos “spikes” (Fig. 3.7). Durante este processo também se efetivou a correção do nível 

da maré, ou seja, os dados levantados foram reduzidos para uma mesma situação de maré, 

tendo como base os dados obtidos através da estação maregráfica instalada temporariamente 

no Cais do Porto de Cabedelo. Após todos estes procedimentos, os dados foram sorteados 

com espaçamento de raio 04 e exportados no formato *.DXF para que se realizasse o pós-

processamento.  

O pós-processamento se deu no ambiente dos softwares acima mencionados e se inicia 

com a importação dos dados, que consiste de uma planilha onde se tem os pontos amostrados 

com hora da aquisição, profundidade, latitude, longitude e observações referentes a 

determinados trechos do perfil. Inicialmente, estes dados foram plotados sob a base 

cartográfica, para que se possa verificar a confiabilidade desta base e utilizá-la na edição final 

dos dados. 

 

Figura 3.7: Edição dos perfis batimétricos no software Hypack 2011 e retiradas dos spikes. 
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O pós-processamento se deu no ambiente dos softwares acima mencionados e se 

iniciou com a importação dos dados, que consiste de uma planilha onde se tem os pontos 

amostrados com hora da aquisição, profundidade, latitude, longitude e observações referentes 

a determinados trechos do perfil. Inicialmente, estes dados foram plotados sob a base 

cartográfica, para que se possa verificar a confiabilidade desta base e utilizá-la na edição final 

dos dados. 

O passo empregado neste estudo para interpolar os dados incluiu a realização de 

inferências utilizando apenas o método de Krigagem. A Krigagem, além de ser um estimador 

geoestatístico não-viciado e com variância mínima, é uma medida de continuidade e 

homogeneidade estrutural do processo espacial, do qual conhecemos apenas um conjunto de 

amostras, ou seja, permite estimar dados em locais não amostrados levando em conta o 

comportamento espacial do fenômeno e minimizando o erro da estimativa. 

A partir do tratamento de interpolação e da correção maregráfica dos dados 

batimétricos, foi elaborada com auxílio do software HYPACK HYPLOT, uma carta 

batimétrica na escala de 1:2.500 (Bacia de Evolução e Canal de Acesso ao Porto de 

Cabedelo). Para a confecção dos 05 (cinco) blocos diagramas em 3D do canal de acesso e 

bacia de evolução do Porto de Cabedelo foram utilizados os softwares Surfer 8.0.  

 

 

3.3.3 Aquisição dos Dados Físico-Oceanográficos 

 

Os dados físico-oceanográficos medidos na área costeira e na bacia de evolução do 

Porto de Cabedelo foram monitorados no inverno no período de 15 a 18 de junho de 2010, os 

seguintes parâmetros físicos: altura de coluna d’água, temperatura da água, intensidade e 

direção das correntes, ondas e turbidez.  

Estas medições ocorreram em duas estações de medições, localizadas na Bacia de 

Evolução do Porto de Cabedelo (06º 58’ 24.7049” S / 34º 50’ 22.9731” W) e a estação do da 

área costeira, que se refere a parte externa do porto, (06º 55’ 22.0189” S / 34º 48’ 25.0655” 

W), indicadas com setas vermelhas (Figura 3.8 A e B). 
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Figura 3.8: Localização das duas estações fixas de medição dos parâmetros físico-oceanográficos 
indicadas pelas setas vermelhas: (A) estação de medição na área costeira, que se refere a parte externa 
do porto de Cabedelo/PB. (B) estação de medição na bacia de evolução (local onde os navios 
atracam), que se refere a parte interna do porto de Cabedelo/PB. 
 
 

Na medição dos parâmetros físico-oceanográficos acima enumerados utilizou-se um 

correntômetro do tipo Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) modelo Aquadopp Profiler 

de 1.0 MHz da NORTEK AS, equipado com um sensor de temperatura e turbidez do tipo OBS 

(Optical Backscatter) e acoplado ao sistema de posicionamento DGPS da TRIMBLE modelo 

DSM-232 com receptor Beacon - Rádio Farol, OmniSTAR XP/HP e Banda L1/L2 (Fig. 3.9 A, 

B, C e D). O sensor de turbidez mede a quantidade de radiação infravermelha retroespalhada 

num pequeno volume adjacente a face do sensor. Não foi possível a conversão dos valores de 

turbidez em concentração de material particulado em suspensão (MPS), porque os dados de 

concentração de MPS não estavam disponíveis.             

(A) 

(B) 
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Figura 3.9: (A) Instalação e calibração do correntômetro para posterior fundeio e medição dos 
parâmetros físico-oceanográficos. (B) e (C) correntômetro do tipo Acoustic Doppler Current Profiler 
(ADCP) modelo Aquadopp Profiler de 1.0 MHz da NORTEK AS, equipado com um sensor de 
temperatura e turbidez do tipo OBS (Optical Backscatter) acoplado ao sistema de posicionamento 
DGPS da TRIMBLE modelo DSM-232 com receptor Beacon - Rádio Farol, OmniSTAR XP/HP e 
Banda L1/L2. (D) Visualização da tela do software AquaPro v 1.27 da NORTEK.  
 

O ADCP modelo Aquadopp Profiler da NORTEK possui uma taxa amostral de 2 Hz. 

Este instrumento foi configurado para permanecer ligado a cada segundo, aonde foram 

armazenados os dados brutos (i.e. um dado a cada 0,5s). Desta forma, os dados brutos obtidos 

na área costeira e na Bacia de Evolução do Porto de Cabedelo foram utilizados na análise 

espectral das ondas e no cálculo de valores médios no minuto para efeito a construção de 

gráficos para a apresentação dos resultados. 

O correntômetro Aquadopp Profiler da NORTEK pode realizar medições de 

parâmetros físico-oceanográficos tanto em água salgada / salobra e em águas com alta taxa de 

material sedimentar em suspensão ao longo da linha de costa e também em rios e estuários. 

Este ADCP modelo Aquadopp Profiler da NORTEK de 1.0 MHz, pode registrar os dados em 

tempo real ou fundeado e transmiti-los via sinal GSM ou por freqüência de rádio. 

O primeiro procedimento foi a configuração do software AquaPro v 1.27 da NORTEK 

para as condições ambientais locais, neste caso, vale ressaltar que é importante conhecer as 

referências regionais, como por exemplo, máxima profundidade; material de fundo, velocidade 

da água e velocidade da embarcação, este item é fundamental ser sempre inferior ao da 

(B) (A) 

(C) (D) 
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velocidade da água. Geralmente esses parâmetros são observados previamente, com a 

calibração e teste do equipamento. 

Após a configuração do software, foi feito o teste do equipamento e, em seguida 

iniciou-se a aquisição dos dados. O software permite acompanhar em tempo real ou gravar na 

memória interna de 161 MB do ADCP e observar como a aquisição dos dados se comportam 

de acordo com as condições ambientais da região, conforme a figura 3.10 (A) e (B). 

 

  

Figura 3.10: (A) e (B) Tela do software AquaPro v 1.27 da Nortek, mostrando a aquisição dos dados 
de corrente de maré para as áreas interna e externa do porto de Cabedelo/PB. 
 

O equipamento foi calibrado e aferido antes de cada medição de corrente, sendo que 

estas medições ocorreram durante um período de 16 hs na Bacia de Evolução do Porto de 

Cabedelo (área interna do porto onde os navios atracam) e de 18 hs na área costeira (área 

externa do porto), medidos continuamente num intervalo de cada 0,5 segundos. 

Há três métodos diferentes para coleta da descarga líquida: perpendicular a média do 

fluxo; perpendicular a projeção do ângulo e paralelo ao curso. Todos os perfis para este 

campo foram feitos seguindo o método perpendicular a média do fluxo (Fig.3.11). 

 

 

Figura 3.11: Métodos de quantificação da descarga líquida. 

 

 

(B) (A) 
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3.3.3.1. Processamento dos Dados Físico-Oceanográficos 

 

Neste tópico se apresenta uma breve descrição do pós-processamento dos dados e dos 

tipos de gráficos apresentados. 

A declinação magnética local foi utilizada para a correção de todos os dados de 

direção de correntes. Os valores de declinação magnética foram obtidos considerando-se as 

coordenadas de cada ponto de medição e a data. Desta forma, as direções de corrente 

apresentadas indicam a sua orientação geográfica. Os resultados das medições das correntes 

são apresentados em diferentes tipos de gráficos.  

Os diagramas de dispersão representam a distribuição dos vetores de corrente ao longo 

do tempo e são úteis para a visualização da variação temporal do sentido e intensidade das 

correntes. As correntes são representadas por vetores com tamanhos proporcionais a sua 

intensidade e indicam a sua orientação geográfica. A direção das correntes representa para 

aonde as correntes fluem. Os vetores de corrente também foram representados através de 

gráficos em 2 dimensões. Nestes dois tipos de gráfico, utilizam-se valores absolutos de 

intensidade de corrente. Adicionalmente, os vetores declinados de velocidade de corrente 

foram decompostos nas Componentes Norte-Sul (Componente N-S) e Leste-Oeste 

(Componente E-W), que foram apresentadas como séries temporais.  

Os dados adquiridos com ADCP foram processados e retificados com o software 

Surge v 1.05 da NORTEK AS (Fig. 3.12), onde os dados foram filtrados e corrigidos. A 

aquisição dos dados de corrente foi realizada em um período de 18 hs consecutivas na bacia 

de evolução do Porto de Cabedelo e de 19 hs na região da área costeira, durante os 4 estágios 

de maré (vazante, enchente, preamar e baixamar). 

 

Figura 3.12: Software Surge da NORTEK utilizado para o processamento dos dados de ADCP. 
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3.4.  Aquisição dos Parâmetros Meteorológicos 

 

A estação meteorológica de João Pessoa pertencente ao Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET possui medições referentes à temperatura do ar, umidade relativa do 

ar, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, insolação, além de dados da intensidade e 

direção dos ventos, a partir de um anemômetro instalado a 15 m de altura. 

Os dados climáticos utilizados neste trabalho foram obtidos no banco de dados do 

Departamento Nacional de Meteorologia, atual Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 

referente à Estação Climatológica de João Pessoa de no. A-320, no período de 28 de fevereiro 

a 04 de julho de 2010, as medições foram iniciadas às 00:00 hs do dia 28/02/2010 e 

terminadas às 23:00 hs do dia 04/07/2010. 

Entre os elementos climáticos, descritos neste subitem, foi dada ênfase à precipitação 

pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar e regime de ventos (intensidade e 

direção). A temperatura influencia na variação da umidade do solo, enquanto que as 

precipitações pluviométricas influenciam no nível d’água dos corpos aquosos e na qualidade 

das águas que os alimentam, após lavarem a superfície terrestre. Essas águas têm uma 

influência nos processos de escoamento superficial e subsuperficial, de modo que, a forma 

como as chuvas são distribuídas ao longo do ano, tem correlação direta com o nível d’água 

dos corpos aquosos. As movimentações originadas pelos ventos geram movimentos 

complexos na coluna d’água e são importantes na compreensão dos processos costeiros. 

  

3.4.1 Tratamento Estatístico dos Parâmetros Meteorológicos 

 

O tratamento estatístico dos parâmetros meteorológicos como precipitação 

pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, ventos e pressão barométrica, foram 

processados utilizando-se os softwares Grapher 4.0 e o Statistica 7.0. 

Os dados foram analisados em duas etapas: a) resumo estatístico por meio de medidas 

de posição (média, mediana e moda), dispersão (amplitude total, desvio padrão, coeficiente de 

variação e curtose) e verificação da normalidade da distribuição, b) análise exploratória e 

verificação da presença de outliers.  

As medidas de posição e dispersão são bastante sensíveis à presença de outliers, de 

forma que a verificação de ocorrência destes deve preceder as demais etapas da análise de 

variabilidade. Para tanto, utilizou-se a proposição de Libardi et al. (1986), segundo a qual o 

limite crítico para os outliers é definido a partir da dispersão interquartil (DQ), sendo o limite 
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superior definido por (Q3 + 1,5 x DQ) e o inferior por (Q1 - 1,5 x DQ), em que Q1 e Q3 são o 

primeiro e o terceiro quartil, respectivamente. 

 

3.5. Processamento Digital das Imagens de Satélite 

 

Processamento digital de imagens (PDI) de sensoriamento remoto consiste, de uma 

maneira simplificada, na aplicação de técnicas, por meio de sistemas computacionais 

específicos, que resultem num melhor realce das informações contidas nestas imagens. Esta 

etapa, portanto, consistiu na aplicação dessas técnicas nas imagens LANDSAT 7 ETM+ 

(2001), que serviram como fonte atual de informações para uma análise do quadro 

geoambiental do Estuário do Rio Paraíba do Norte (ERPN). O layout e PDI das imagens foram 

trabalhados respectivamente nos softwares Arc Gis e ER Mapper. 

A figura 3.13, modificada de GUEDES (2002), apresenta de modo esquemático, as 

técnicas de PDI usadas no referido trabalho. 

 

3.5.1. Composições Coloridas em RGB 

 

O trabalho de interpretação de produtos digitais é uma tarefa que depende 

principalmente dos atributos de textura e cor para diferenciar alvos, como tipos de vegetação, 

padrões específicos de uso e ocupação do solo e elementos pedo-morfológicos.  

Uma das maneiras mais tradicionais de se realizar tal tarefa é a combinação de três 

bandas espectrais no sistema de cores RGB (red, green, blue). Várias composições coloridas 

em RGB foram testadas para a imagem Landsat 7 ETM+. As imagens foram submetidas às 

modificações de contraste de histograma, de forma a melhorar a distinção visual de diferentes 

aspectos na imagem resultante. As técnicas empregadas envolveram transformações lineares 

(Aumento Linear de Contraste) e não-lineares (Gaussiana, Logarítima. Equalização) correntes 

no ER-Mapper v7.1, aplicadas para o realce da dinâmica visual de cada banda 

individualmente. 

 

3.5.2. Composições Coloridas em IHS 

 

As imagens de satélite são normalmente visualizadas usando-se composições coloridas 

de três cores primárias aditivas: red, green e blue (RGB). Uma outra alternativa é a 

transformação dos componentes RGB nos componentes IHS (I-Intensity; H-Hue; S-
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Saturation), a fim de se obter composições coloridas com reduzida correlação interbanda, 

conseqüentemente com melhor utilização do espaço de cores. Rigol e Chica-Olmo (1998) 

ressaltam que outro importante recurso da técnica do IHS é que nesse sistema é permitido 

combinar diferentes tipos de imagens, até mesmo de diferentes sensores por meio da técnica 

de fusão. 

 

 

Figura 3.13: Esquema simplificado das funções de PDI utilizadas, modificada de GUEDES (2002). 

 

3.5.3. Análise por Principais Componentes (APC´S) 

 

A análise por principais componentes (APC´s) é uma das funções de processamento de 

imagens mais poderosas na manipulação de dados multiespectrais.  

A geração de componentes principais, como também pode ser chamada, tem a 

vantagem de reduzir a dimensionalidade do conjunto dos dados, ou seja, gera um conjunto de 

imagens cujas bandas individuais contêm informações não disponíveis em outras bandas, 

além de isolar componentes de ruído gerados pelos satélites. Chavez et al. (1991) recordam 

que durante o processo de cálculo das principais componentes a maioria das informações 

comuns a todas as bandas multiespectrais são destinadas a primeira componente principal 
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(PC1), sendo assim esta componente pode assimilar a informação pancromática, enquanto que 

a informação espectral exclusiva a cada banda é destinada às outras componentes principais. 

 

3.5.4. Razão de Bandas 

 

A razão de bandas é uma das operações aritméticas mais comuns em processamento de 

imagens. É uma operação bastante utilizada na determinação dos índices de biomassa ou de 

vegetação e na identificação de zonas de alteração hidrotermal relacionadas à concentração de 

minerais. Esta operação tem como característica principal dar um grande realce a 

determinadas feições da curva de assinatura espectral de alguns elementos naturais, podendo 

ser combinadas em pares de razões para acentuar aspectos das assinaturas espectrais desses 

elementos.  

Neste trabalho foi aplicada a combinação de pares de razões 5/2-4/2, no sistema RGB, 

obtendo-se um bom resultado realçando as áreas submersas e arenitos praiais presentes no 

ERPN. Utilizou-se também o NDWI (Normalized Difference Water Index) com a composição 

coloria 4-2-NDWI. O NDWI (B2-B4/B2+B4), que aumentou o contraste entre água e terra, na 

delimitação dos canais fluviais e da linha de costa. 

Utilizou-se também a PC1 no canal Intensity em conjunto com um filtro direcional E-W 

de matriz 5x5 com o intuito de discriminar e realçar estruturas, antes não perceptíveis na 

imagem, como também classificar o tipo de água existente na mesma. 

 

3.5.5. Fusão por RGBI 

 

O processo de fusão consiste na combinação de múltiplos dados (dados do mesmo 

satélite ou de satélites diferentes) em uma única imagem. A imagem resultante caracteriza-se 

por reunir em uma única imagem as feições texturais (detalhamento geométrico) da imagem 

de melhor resolução espacial (banda pancromática) e as informações espectrais das outras 

bandas, o que possibilita uma melhor discriminação de alvos. Várias técnicas de fusão de 

imagens já foram realizadas, estendendo-se da mais simples, como a substituição direta de 

bandas na visualização (Chica-Olmo & Rigol 1997) ou operações aritméticas através da 

transformação de Intensity – Hue – Saturation (Carper et al. 1990, Chavez et al. 1991, Ehlers 

1991, Shettigara 1992, Grasso 1993, Pellemans et al. 1993), Análise de Principais 

Companentes (Chavez et al. 1991, Ehlers 1991); Spherical Coordinates (Pellemans et al. 

1993); Higth Pass Filters (Chavez et al. 1991); CN - Colour Normazlized transform (Hallanda 
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& Cox 1993, Vrabel 1996); o método Estatístico (Press et al. 1989, Pellemans et al. 1993) até 

os mais recentes e sofisticados, como o método Radiométrico (Pellemans et al. 1993) e a 

Análise de Multiresolução e Wavelet transform (Garguet-Duport et al. 1996, Yocky 1996). 

O RGBI consiste no meio mais prático de se fazer a fusão tanto com dados do mesmo 

satélite (ex. Landsat 7 ETM+) como dados de multisensores [(ex. Landsat 7 ETM +) + (Spot 

HRVIR PAN)], realçando a textura das imagens e, muitas vezes, proporcionando melhores 

resultados do que aqueles obtidos pela transformação de IHS convencional. A técnica consiste 

em acrescentar uma quarta camada, a Intensity, do sistema IHS, ao RGB tradicional. Na 

camada intensity coloca-se a banda pancromática e salva-se o arquivo de saída no modo RGB.  

Essa técnica foi utilizada pela disponibilidade de uma imagem multiespectral Landsat 

7 ETM+ com sua respectiva banda pancromática de resolução espacial de 15 m. Com isso, a 

técnica do RGBI foi empregada com o intuito de se obter uma imagem colorida de resolução 

espacial capaz de permitir o maior detalhamento possível das unidades de investigação. 

A técnica do RGBI pode ser expressa da seguinte maneira: 

 

(Input1/(Input2 + Input3 + Input4)) * Input5 

 

Para exemplificar melhor adotou-se a composição 543 em RGB acrescida da banda 

pancromática do Landsat 7 ETM+ utilizada nesse trabalho. 

Camada Red (vermelha) 
(B5/(B5+B4+B3)) *PAN 
 
Camada Green (verde) 
(B4/(B5+B4+B3)) *PAN 
 
Camada Blue (azul) 
(B3/(B5+B4+B3)) *PAN 
 
Para a banda pancromática do Landsat 7 ETM+ foi utilizada para composições em 

RGBI, obtendo-se, com isso, uma variedade de imagens utilizadas como fonte de extração de 

informações que permitiram a diferenciação das as áreas submersas e identificação de arenitos 

praiais que caracterizam a área do porto de Cabedelo/PB. 

 

3.5.6. Filtragens  

 

Quanto às técnicas de filtragem, após vários testes, optou-se pela utilização dos filtros 

espaciais de convolução passa-baixa (low-pass) 3x3 e passa-alta (high-pass) 5x5. 
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3.5.7. Pseudo-Color 

 

A técnica da Pseudo-cor consiste em aplicar cores numa imagem monocromática, ou 

seja, transformar os tons de cinza em tons coloridos. Essa técnica é utilizada por meio da 

manipulação das Lut´s ou “look-up tables”, ferramenta disponível nos softwares voltados 

para o processamento digital de imagens de sensores remotos. Aplicou-se essa técnica na 

imagem Landsat 7 ETM+. 

 

3.6. Viabilidade de Execução 

 

A execução deste trabalho se desenvolveu em parceria com o Laboratório de 

Geoprocessamento (GEOPRO/UFRN), com a empresa Soluções em Geologia, Geofísica, 

Química e Meio Ambiente Ltda - G2 MEIO AMBIENTE, que se destina a Pesquisa e 

Desenvolvimento das Ciências Físicas e Naturais, sediada em Natal/RN, com apoio da 

Companhia Docas da Paraíba representada por seu diretor Wagner A. A. Breckenfeld e sob 

Orientação do Prof. Dr. Venerando Eustáquio Amaro (DG/PPGCEP/UFRN), conforme 

contato prévio com as partes envolvidas. Os dados levantados nesta pesquisa irão compor o 

banco de dados do Laboratório GEOPRO/UFRN e irão subsidiar a elaboração de planos de 

contingência a derrames de óleo na região do Porto de Cabedelo/PB. 

 

3.6.1. Cronograma 

 

ETAPA 2009.1 2009.2 2010.1 2010.2 2011.1 

Disciplinas PPGCEP      

Pesquisa Bibliográfica      

Etapa de Campo      

Processamento dos Dados      

Elaboração Parcial da Dissertação      

Exame de Qualificação      

Elaboração Final da Dissertação      

Defesa da Dissertação      
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4. Resultados e Discussões 

 

4.1 Processamento da Batimetria Multifeixe 

 

4.1.1 Introdução  

 

Neste tópico são apresentados e discutidos os dados obtidos através de um estudo 

sistemático de sensoriamento remoto acústico, associado ao tipo de sedimentos e geometria 

das formas de leito ao longo do canal de acesso ao Porto de Cabedelo.  

O principal método acústico utilizado neste trabalho foi a ecossonda multifeixe 

operando na freqüência de 210 kHz (ver Capítulo 03).  

No decorrer das últimas décadas, o estudo intensivo das feições sedimentares de fundo 

nos diferentes ambientes aquosos, marinhos e continentais, promoveu um aumento 

considerável do conhecimento e compreensão dos tipos e escalas da morfologia sedimentar, 

principalmente em áreas onde as correntes de fundo são fortes e persistentes (Flood 1983).  

 As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto 

levantamentos batimétricos de alta e baixa freqüência, se mostraram excelentes ferramentas 

para obter informações sobre a localização de corpos rochosos submersos e a espessura desses 

corpos, além de obter a relação entre tipos de leitos marinhos e as condições hidrodinâmicas 

atuais na região, de grande importância, visto que essas estruturas submersas podem se tornar 

armadilhas naturais para colisão e encalhe de embarcações, e para o aprisionamento de óleo 

em casos de vazamentos acidentais na área do porto de Cabedelo. Inicialmente, será feita uma 

abordagem geral dos resultados obtidos.  

 

4.1.2 Análise dos Dados Batimétricos 

 

O processamento e a análise dos dados batimétricos foram obtidos durante dois 

períodos, 16 de junho 2010 antes da dragagem de manutenção da profundidade do porto e em 

15 de maio de 2011, depois da referida dragagem, ao longo da bacia de evolução e do canal 

de acesso ao Porto de Cabedelo, pela empresa Soluções em Geologia, Geofísica, Química e 

Meio Ambiente Ltda. - G2 MEIO AMBIENTE, cadastrada junto ao Centro de Hidrografia da 

Marinha (CHM) sob o nº. 001, de acordo com a Portaria nº. 121/MB, de 23 de abril de 2003, 

como Entidade Extra Marinha Executante de Levantamentos Hidrográficos nas Águas 



CAPÍTULO 4 – Resultados e Discussões 

53 
FRAZÃO, L.S. Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

Jurisdicionais Brasileiras (AJB), as quais compreendem as águas interiores, o Mar Territorial 

e a Zona Econômica Exclusiva.  

No estuário do rio Paraíba do Norte em áreas específicas ao longo do canal principal 

de navegação de acesso ao Porto de Cabedelo e sua respectiva bacia de evolução, foi realizada 

uma varredura com multifeixe com perfis eqüidistantes a cada 25 metros (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Carta Batimétrica nº. 830 da DHN/CHM, mostrando a área sondada (faixa em azul 
escuro) com multifeixe na bacia de evolução e área costeira do porto de Cabedelo e suas 05 subáreas 
destacadas em vermelho. 
 

Observando-se a figura 4.1, verifica-se que as zonas de maiores profundidades se 

encontram junto às margens côncavas do estuário (setas vermelhas), enquanto que nas 

margens convexas (setas pretas) um avançado preenchimento sedimentar contribui para o 

crescimento lateral, em direção ao canal estuarino. Este preenchimento está relacionado às 

intensas correntes de maré na zona do canal principal, que remobilizam os sedimentos 

erodidos nas margens opostas e formam os bancos arenosos.  

Ao longo do estuário, ainda para figura 4.1, o comportamento morfológico se modifica 

caracterizando zonas distintas. A profundidade, largura e a forma dos canais mostram 

diferentes níveis de atuação dos mecanismos dinâmicos do ambiente. A largura do canal 

principal de navegação de acesso ao Porto de Cabedelo varia de 158 a 163 metros de largura 

01 

02 

03 

04 

05 
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m frente ao Forte Santa Catarina e com 290 metros na bacia de evolução (local onde os navios 

atracam) do Porto de Cabedelo (Fig. 4.1). 

O processamento e a análise dos dados batimétricos, obtidos na bacia de evolução e no 

canal de acesso ao Porto de Cabedelo, teve como resultado a elaboração de 05 (cinco) cartas 

batimétricas no padrão DHN, como delineado em vermelho na figura 4.1, apresentando 

profundidades em metros, na escala de 1:2.500. 

As figuras 4.2 (A) e (B) a 4.6 (A) e (B) a seguir mostram a morfologia do fundo da bacia 

de evolução e do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, antes da dragagem (batimetria de 

16/06/10) e depois da dragagem (batimetria de 15/05/11), possibilitando a visualização e 

interpretação em 3D das principais feições de fundo que estão apresentadas a partir das 

Figuras 4.7 a 4.16.  

As interpretações para os mapas batimétricos foram obtidas a partir destes produtos, 

conjuntamente com dados observados em campo.  

� Subárea 01: 

 

 

Figura 4.2: Mapa batimétrico, mostrando a morfologia de fundo da bacia de evolução do Porto de 
Cabedelo: (A) levantamento realizado em 16.06.10, antes da dragagem. (B) levantamento realizado 
em 15.05.11, depois da dragagem, para a subárea 01sondada (Carta Batimétrica nº. 830 da 
DHN/CHM). 
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A seguir apresenta-se os blocos diagramas em 3D gerados a partir dos mapas 

batimétricos explanados anteriormente, esses blocos possibilitam a visualização e 

interpretação em 3D das principais feições de fundo que estão apresentadas abaixo pelas 

Figuras 4.3 e 4.4. 

 

� Subárea 01: 

 

Figura 4.3: Bloco diagrama em 3D da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 33º e AZo 315º. Levantamento realizado em 16.06.10, subárea 01. 
 

 

 

Figura 4.4: Bloco diagrama em 3D da bacia de evolução do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 33º e AZo 315º. Levantamento realizado em 15.05.11, subárea 01. 
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As figuras 4.3 e 4.4 mostram o bloco diagrama da subárea 01 localizada na bacia de 

evolução do Porto de Cabedelo, onde se podem observar locais com grande assoreamento na 

porção oposta ao Porto de Cabedelo, com profundidades variando entre 1,80 a 13 metros. Este 

banco de areia lamoso que está formado próximo à bacia de evolução limita o giro das 

embarcações para atracação no porto.  

Para a subárea 01 sondada, figura 4.3 verifica-se que as profundidades ao longo do 

canal de acesso ao porto variam de 06 a 11 metros, constituindo-se claramente na continuação 

da linha de talvegue do Rio Paraíba do Norte que acompanha sua margem. Pequenas 

depressões marcam o fundo do canal. Estas depressões seguem continuamente o eixo do 

canal, mantendo-se numa distância que diminui progressivamente em direção à sua foz, 

estando provavelmente associadas a zonas de interferência de correntes inerentes à 

hidrodinâmica da região. 

Ainda para a figura 4.3, um vale amplo, limitado por taludes abruptos junto às 

margens, pode ser observado próximo à foz, onde a influência marinha é mais acentuada. Em 

direção ao interior do estuário, a região do canal principal de navegação vai diminuindo sua 

largura e adquirindo formas mais estáveis, em resposta tanto a um maior aporte sedimentar 

proveniente do Rio Paraíba do Norte, quanto à menor influência das correntes de maré. 

A figura 4.4, já apresenta o resultado da dragagem de manutenção, com visível 

aprofundamento do canal do porto de Cabedelo, proporcionando uma melhora significativa 

para a movimentação das embarcações, porém na Bacia de Evolução, ainda observa-se um 

assoreamento de sedimentos acentuado do lado oeste da bacia, com cotas bastante elevadas, 

impossibilitando a remoção com draga Hopper de médio porte. Tal situação, porém, com 

gravidade menor, ocorre no canal de transição onde as profundidades mínimas atingem menos 

5,60m. 
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� Subárea 02: 

 

 
  

Figura 4.5: Mapa batimétrico, mostrando a morfologia de fundo do canal de acesso ao Porto de 
Cabedelo: (A) levantamento realizado em 16.06.10, antes da dragagem. (B) levantamento realizado 
em 15.05.11, depois da dragagem, para a subárea 02 sondada (Carta Batimétrica nº. 830 da 
DHN/CHM).  
 
 
 

As figuras 4.6 e 4.7, a seguir, apresentam a parte curva do canal de acesso ao Porto de 

Cabedelo, referente a subárea 02, com um giro de 180º AZ para melhor visualização das 

feições submersas, a mesma possui 155 metros de largura, e com profundidades variando 

entre 1,74 a 11,5 metros.  

Nas porções nordeste e sudoeste da área ocorrem profundidades variando entre 1,74 a 

4 metros, provavelmente ocasionadas por bancos de areia.  

A figura 4.7 apresenta como resultado da dragagem de manutenção do porto um 

visível aprofundamento da parte curva do canal, facilitando a movimentação de entrada e 

saída dos navios em direção ao porto.  
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� Subárea 02: 
 

 

Figura 4.6: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito, 
sombreamento com elevação de 48º e AZo 180º. Levantamento realizado em 16.06.10, subárea 02. 
 

 

 

Figura 4.7: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 48º e AZo 180º. Levantamento realizado em 15.05.11, subárea 02. 

 



CAPÍTULO 4 – Resultados e Discussões 

59 
FRAZÃO, L.S. Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

� Subárea 03: 

 

 

 
Figura 4.8: Mapa batimétrico, mostrando a morfologia de fundo da porção retilínea e externa do canal 
de acesso ao Porto de Cabedelo: (A) levantamento realizado em 16.06.10, antes da dragagem. (B) 
levantamento realizado em 15.05.11, depois da dragagem, para a subárea 03 sondada (Carta 
Batimétrica nº. 830 da DHN/CHM).  

 
 

 A figura 4.9 a seguir, apresenta o bloco diagrama em 3D da subárea 03, porção 

retilínea e externa do canal de acesso ao Porto de Cabedelo com uma largura de 

aproximadamente 152 metros, com profundidades variando entre 3,71 a 11,5 metros, no 

levantamento realizado em 16/06/10, antes da dragagem.  

Neste trecho do canal observam-se grandes formas de leito, provavelmente provocadas 

pelo fluxo inerente à hidrodinâmica da área.  

A figura 4.10 apresenta o bloco diagrama em 3D da mesma área da figura 4.9 mas 

com levantamento batimétrico realizado em 15/05/11, depois da dragagem, apresentando 

claramente o aprofundamento da parte externa do canal de acesso ao porto e retirada das 

rugosidades do leito submerso verificadas anteriormente. 
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� Subárea 03: 

 

 
Figura 4.9: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 26º e AZo 29º. Levantamento realizado em 16.06.10, subárea 03. 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.10: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 26º e AZo 29º. Levantamento realizado em 15.05.11, subárea 03. 
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� Subárea 04: 

 

Figura 4.11: Mapa batimétrico, mostrando os afloramentos rochosos submersos “beachrocks” 
próximo ao canal de acesso ao Porto de Cabedelo/PB: (A) levantamento realizado em 16.06.10, antes 
da dragagem. (B) levantamento realizado em 15.05.11, depois da dragagem, para a subárea 04 sondada 
(Carta Batimétrica nº. 830 da DHN/CHM). 

 

A subárea 04 é uma das regiões mais críticas do canal de acesso ao Porto de Cabedelo 

por apresentar baixas profundidades. Observando-se o bloco diagrama em 3D a seguir, figura 

4.12, verifica-se que nesta área ocorrem profundidades atingindo 4 metros, ocasionadas por 

arenitos praiais denominados “beachrocks”, que são antigas linhas de costa submersas. 

Portanto, este trecho se torna perigoso à navegação local devido as fortes rajadas de ventos e 

correntes que esta região é submetida, transformando os “beachrocks” em armadilhas 

naturais para colisão das embarcações.  

Devido a esta situação a largura do canal principal de navegação de acesso ao Porto de 

Cabedelo fica restrita neste setor devido a esses afloramentos rochosos submersos, mesmo 

após a dragagem, figura 4.13. 
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� Subárea 04: 

 

 
Figura 4.12: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 28º e AZo 216º. Levantamento realizado em 16.06.10, subárea 04. 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 28º e AZo 216º. Levantamento realizado em 15.05.11, subárea 04. 
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� Subárea 05: 

 

Figura 4.14: Mapa batimétrico, mostrando a morfologia de fundo da parte externa do canal de acesso 
ao Porto de Cabedelo/PB: (A) levantamento realizado em 16.06.10, antes da dragagem. (B) 
levantamento realizado em 15.05.11, depois da dragagem, para a subárea 05 sondada (Carta 
Batimétrica nº. 830 da DHN/CHM). 

A sub-área 05, figura 4.15, é a porção externa do canal principal de acesso ao Porto de 

Cabedelo, que  possui as maiores profundidades, variando neste setor entre 7 e 13,50 metros. 

E que necessitou de uma menor cota de dragagem para atingir profundidades de até 11 

metros, figura 4.16. 

 

� Subárea 05: 

 

Figura 4.15: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 37º e AZo 302º. Levantamento realizado em 16.06.10, subárea 05. 
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Figura 4.16: Bloco diagrama em 3D do canal de acesso do Porto de Cabedelo/PB, com efeito 
sombreamento com elevação de 37º e AZo 302º. Levantamento realizado em 15.05.11, subárea 05 

 

As figuras 4.2 a 4.16 mostraram os mapas batimétricos e seus respectivos blocos 

diagramas em 3D da bacia de evolução e do canal de acesso ao Porto de Cabedelo antes de ser 

dragado em 16.06.2010 e após a dragagem até 15.05.2011. 

Comparando-se as figuras 4.7 a 4.16, observa-se que ocorreram consideráveis 

mudanças das feições submersas da bacia de evolução e do canal de acesso ao Porto de 

Cabedelo devido a hidrodinâmica da região, mostrando claramente a área que está sofrendo 

derrocagem e algumas regiões que precisam ser dragadas ao longo do canal de acesso com 

profundidades variando entre 8 a 8,5 metros. Assim, a Companhia Docas da Paraíba executa 

periodicamente levantamentos batimétricos e cálculos de volume de sedimentos a serem 

dragados para manter a profundidade adequada da área e fornecer um direcionamento para as 

embarcações visando evitar possíveis acidentes, evitando liberação de manhas de óleo e 

contaminações na região do porto. 

  

4.2. Processamento Físico-Oceanográfico 

 
O conhecimento da circulação costeira e caracterização do clima e de ondas 

apresentam acentuada importância na elaboração de planos de contingência em casos de 

derrames de óleo e no planejamento de obras costeiras, construção de dutos submersos, 
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dimensionamento de obras de contenção da erosão da costa e entendimento dos processos que 

governam o transporte de sedimentos e a morfodinâmica da plataforma interna. 

 A circulação das águas costeiras geralmente apresenta uma grande variabilidade 

espacial e temporal, uma vez que depende da interação de diversos fatores, como: correntes 

geradas pelos ventos, correntes de maré, processos de mistura, ondas de gravidade, ondas 

internas, efeitos de “buoyancy”, fluxos de ressurgência e convergência e interações com as 

correntes oceânicas, através do meandramento das correntes fora da costa e de vórtices de 

mesoescala (Ouct 1989). 

O planejamento e monitoramento geoambiental demandam o conhecimento da 

dinâmica dos ambientes costeiros. A circulação desta plataforma continental é governada 

principalmente pelas correntes de deriva, correntes de maré e ação das ondas. Desta forma, o 

presente estudo enfatizou caracterizar a hidrodinâmica interna da bacia de evolução do Porto 

de Cabedelo e a região da zona costeira. 

 

4.2.1. Correntes 

 

A região da área costeira (área externa do porto) e da Bacia de Evolução (área interna 

do porto onde os navios atracam) do Porto de Cabedelo foi monitorada no período de 15 a 18 

de junho de 2010, os seguintes parâmetros físicos: altura de coluna d’água, temperatura da 

água, intensidade e direção das correntes, ondas e turbidez.  

Estas medições ocorreram em duas estações de medições, localizadas na Bacia de 

Evolução do Porto de Cabedelo (06º 58’ 25.441” S / 34º 50’ 22.355” W) e a estação da Zona 

Costeira (06º 55’ 22.0189” S / 34º 48’ 25.0655” W) (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Localização das duas estações fixas de medição dos parâmetros físico-oceanográficos 
indicadas pelas setas vermelhas: (A) estação de medição na área costeira, que se refere a parte externa 
do porto de Cabedelo/PB. (B) estação de medição na bacia de evolução (local onde os navios 
atracam), que se refere a parte interna do porto de Cabedelo/PB. 
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Os vetores de correntes na região costeira ocuparam predominantemente o quadrante 

N-NW, (Figura 4.18), indicando claramente o sentido da corrente principal. A intensidade 

absoluta de corrente variou entre 0,01 e 2,33 m/s nesta região.  

Observa-se também que as correntes de enchente e vazante foram relativamente mais 

simétricas. 

 

 

Figura 4.18: Diagrama de dispersão das correntes (m/s) para a região da área costeira do porto de 
Cabedelo/PB, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010. 

 

 

 

Figura 4.19: Perfil acústico: (A) da intensidade das correntes e (B) direção das correntes medidas com 
ADCP da NORTEK na área costeira do Porto de Cabedelo, no período de 16/06/10 às 09:04 hs até 
17/06/10 às 17:04 hs. 
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A figura 4.19 (A) mostra a perfil acústico da direção e (B) intensidade da corrente de 

maré ao longo da coluna d’água. Analisando-se a figura 4.19 (A), podemos observar que na 

área costeira não existe estratificação ao longo da coluna d’água e sim uma grande camada de 

mistura (seta vermelha). 

Durante a medição dos dados de correntes com o ADCP fundeado na região da zona 

costeira também foi possível observar a correlação da direção da corrente com os 04 estágios 

de maré (preamar, baixa-mar, vazante e enchente), figura 4.19 (A). Estes dados de correntes 

na região da área costeira foram medidos no período de 16/06/2010 às 09:04 hs até 

17/06/2010 às 17:04 hs, fundeado em uma lâmina d’água de aproximadamente 14 metros na 

porção central da área costeira. 

A partir do diagrama de dispersão dos vetores de correntes da bacia de evolução do 

Porto de Cabedelo, figura 4.20, pode-se observar como a corrente de maré sofre uma 

canalização devido ao canal do Rio Paraíba do Norte e com sentido bidirecional provocado 

pelo efeito da maré (vazante e enchente) na bacia de evolução Porto de Cabedelo, no sentido 

NW-SE (seta vermelha).  

 

 

Figura 4.20: Diagrama de dispersão das correntes de maré (m/s) para a bacia de evolução (local onde 
os navios atracam) área interna do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de 
junho de 2010. 

 
A figura 4.21 (A) e (B) apresenta a série temporal das componentes N-S e E-W do 

vetor de corrente na estação localizada na bacia de evolução do Porto de Cabedelo, no período 
de 15/06/2010 às 11:01 hs até 16/06/2010 às 08:31 hs. 
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Figura 4.21: Perfil acústico: (A) da intensidade das correntes, indicando que a maior velocidade das 
correntes ocorre na baixa-mar (seta vermelha) e (B) direção das correntes medidas com ADCP da 
NORTEK na bacia de evolução do Porto de Cabedelo, no período de 15/06/10 às 11:01 hs até 
16/06/10 às 08:31 hs. 

 

Analisando-se conjuntamente as figuras 4.20 e 4.21 (A) e (B), observa-se que ocorre 

uma refração da propagação da onda para o interior da bacia de evolução do Porto de 

Cabedelo, com direções preferenciais provenientes dos quadrantes SE (enchente) e NW 

(vazante), e que a maior velocidade das correntes ocorre na baixa-mar, seta vermelha na 

figura 4.21 (A). Então no caso de um vazamento de óleo nessa área, a mancha seria levada 

com maior velocidade durante a baixa-mar, e dependendo do fluxo hidrodinâmico poderia 

seguir para o interior a dentro do estuário do Rio Paraíba do Norte, ou ser levado para 

desembocadura da área costeira, uma vez que possui sentido bidirecional,  merecendo esse 

resultado ser melhor investigado. 

 

4.2.2. Ondas 

 

Para esta etapa foram analisados os dados sinóticos de direção e altura significativa 

(Hs) das ondas da área costeira e na bacia de evolução do Porto de Cabedelo, esses dados 

foram medidos a cada 0,5 s com ADCP da NORTEK fundeado nas duas estações fixas de 

medição. De acordo com os dados, foi observada a predominância de ondas com alturas 

significativas próximas a 1,21 metros e alturas máximas de 2,16 metros para a região da zona 

costeira (Fig. 4.22). Na bacia de evolução do Porto de Cabedelo ocorrem alturas mínimas de 

0,09 metros, média de 0,21 metros e máximas de 0,30 metros (Fig. 4.23), evidenciando a 
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situação de “bom tempo”, com predominância de mar local, durante todo o período 

amostrado. 

 

Figura 4.22: Freqüência relativa das alturas significativas (Hs) dos dados de onda para a área costeira 
do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010. 
 

 

Figura 4.23: Freqüência relativa das alturas significativas (Hs) dos dados de onda para a bacia de 
evolução do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010. 
 

Conforme anteriormente mencionado, a análise espectral das ondas foi realizada com 

base num registro muito curto de medição (15 a 18/06/2010) e deve ser considerada com 

restrições.  

Apesar disso, foi possível estabelecer uma primeira caracterização do padrão de ondas 

na região da área costeira/mar aberto e bacia de evolução do Porto de Cabedelo.  

 

 

Entretanto, recomenda-se que novas medições de altura de onda sejam efetuadas em 

todas as estações de medição, utilizando-se uma taxa amostral de 0,5 s e um período de 

registro de, no mínimo, 10 a 20 minutos.  
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Estes registros devem ser repetidos a cada 30 a 60 minutos num período de 

monitoramento de pelo menos 15 dias.  

O período de pico das ondas (Tp, s) apresentou mediana de 5,04 s, predominando 

ondas com Tp < 6 s e alturas significativas (Hs) inferiores a 0,30 m. Valores máximos e 

médios de Hs foram de 0,85 e 0,13 m, respectivamente. 

 De acordo com o diagrama de dispersão das alturas das ondas para a região costeira e 

da bacia de evolução do Porto de Cabedelo, Figura 4.24 (A), verifica-se que as ondas com 

altura moderada a forte vêm da direção E para a região costeira localizada a cerca de 6 km em 

direção a offshore. Porém, na dispersão das ondas na bacia de evolução do Porto de Cabedelo, 

ocorre uma dispersão das ondas alterando o sentido e altura da mesma.  

Na Figura 4.24 (B), observa-se que as ondas vem do quadrante E e do quadrante SE, 

sendo este último provocado pelos ventos oriundos do continente, com menos intensidade e 

amplitude que na área costeira (mar aberto). 

 

 

 
Figura 4.24: Diagrama de dispersão das alturas de ondas para a região da área costeira (A) e bacia de 
evolução (B) do Porto de Cabedelo, monitorada no verão no período de 15 a 18 de junho de 2010.  
 

 

4.3. Caracterização Climatológica 

 

Os dados climáticos utilizados neste trabalho foram obtidos no banco de dados do 

Departamento Nacional de Meteorologia, atual Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 

referente à Estação Climatológica de João Pessoa de no. A-320, no período de 28 de fevereiro 

a 04 de julho de 2010. 
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A estação meteorológica de João Pessoa pertencente ao Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET possui medições referentes à temperatura do ar, umidade relativa do 

ar, pressão atmosférica, precipitação pluviométrica, insolação, além de dados da intensidade e 

direção dos ventos, a partir de um anemômetro instalado a 15 m de altura. 

 Entre os elementos climáticos, descritos neste subitem, foi dada ênfase à precipitação 

pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar e regime de ventos. A temperatura 

influencia na variação da umidade do solo, enquanto que as precipitações pluviométricas 

influenciam no nível d’água dos corpos aquosos e na qualidade das águas que os alimentam, 

após lavarem a superfície terrestre. Essas águas têm uma influência nos processos de 

escoamento superficial e subsuperficial, de modo que, a forma como as chuvas são 

distribuídas ao longo do ano, tem correlação direta com o nível d’água dos corpos aquosos. 

As movimentações originadas pelos ventos geram movimentos complexos na coluna d’água e 

são importantes na compreensão dos processos costeiros. 

As medições foram iniciadas às 00:00 hs do dia 28/02/2010 e terminadas às 23:00 hs 

do dia 04/07/2010. Foram medidos os seguintes parâmetros meteorológicos: ventos 

(intensidade e direção); temperatura do ar; umidade relativa; pressão atmosférica e 

precipitação. 

A região é caracterizada pela grande incidência de raios solares, implicando assim, na 

disponibilidade de energia luminosa. O regime térmico é bastante uniforme, com temperaturas 

elevadas e pequenas variações ao longo do ano. Tal situação é decorrente de fatores como 

baixa latitude, a baixa altitude, a forte influência do mar e o relevo plano suavemente 

ondulado. Temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, associado a um curto período 

chuvoso, permitindo classificar o clima local como: 

� Clima tropical equatorial, quente, semi-árido, com 7 a 8 meses secos, segundo a 

classificação de Nimer (1972); 

� Clima muito quente e semi-árido, do tipo Bsw’h, na classificação de Köppen, com 

temperatura média anual acima de 24ºC, estação chuvosa irregular e evapotranspiração 

potencial média anual, maior do que a precipitação média anual. 

Não há registros históricos para a região de ocorrência de tempestades, ciclones ou 

furacões. 

Através da análise dos dados meteorológicos, pode-se observar os principais 

fenômenos atmosféricos ocorridos na região de estudo para o período amostrado. A seguir são 

apresentados os resultados obtidos após a campanha.  
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O regime de maré na região pode ser considerado de mesomarés, apresentando 

amplitudes em torno de 2,2 a 0,9 m, para marés de sizígia e quadratura, respectivamente. A 

componente harmônica principal da maré para região é a M2, lunar e semidiurna, 

apresentando período de 12,4 h e semiamplitudes de 46,2 cm para o Porto de Cabedelo. 

 

4.3.1. Precipitação Pluviométrica 

 

A precipitação média entre o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 2010 foi 

mínima com poucos milímetros. A precipitação pluviométrica das regiões Norte e Nordeste 

brasileiro é controlada pela Zona de Convergência Intertropical - ZICT sobre a região. A 

ZICT resulta de uma interação complexa dos sistemas climáticos atuantes não apenas na 

região, mas de dimensões globais. 

A ZCIT é a zona de convergência dos ventos alísio proveniente dos hemisférios Norte 

e Sul (Fig. 4.25), sendo um dos mais importantes sistemas meteorológicos atuando nos 

trópicos.  

Devido à sua estrutura física, a ZCIT tem se mostrado decisiva na caracterização das 

diferentes condições de tempo e de clima em diversas áreas da Região Tropical. A pouca 

presença de chuvas e o tempo estável, deve-se à imposição do Anticliclone Sul, centro de alta 

pressão localizado no centro do Oceano Atlântico, que no final do verão e no outono diminui 

no Norte e Nordeste do Brasil, passando a atuar a ZCIT.  

A intensidade da perturbação na corrente de circulação da Zona de Convergência 

Intertropical irá definir a duração e a qualidade da estação chuvosa desta região (Nimer 1972; 

Reis 1976).  

 

 

Figura 4.25: Mapa esquemático mostrando o centro de alta pressão localizado no centro do Oceano 
Atlântico, que influência diretamente na intensidade das chuvas no Norte e Nordeste do Brasil (Nimer 
1989). 
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O clima da região também apresenta uma série de modificações interanuais geralmente 

associadas ao fenômeno El Niño. Conceitualmente, o fenômeno El Niño é o aquecimento das 

águas superficiais do setor Centro-Este do Oceano Pacífico, predominantemente na zona 

equatorial. Segundo a FUNCEME (2000) (Fundação de Meteorologia do Ceará), as principais 

anomalias climáticas observadas no Brasil na presença do El Niño são: 

1) Anos com chuvas superiores à média nas regiões Sul e Sudeste do país 

particularmente durante o período de verão e outono (dezembro a março), como observado 

nos anos 1982 e 1983. Esta característica se deve a uma permanência maior das frentes frias, 

que migram do extremo Sul do continente para latitudes tropicais. 

2) Secas ou períodos de estiagem durante o quadrimestre de fevereiro-maio no setor 

Norte do Nordeste (Centro-Oeste de Piauí, Estado do Ceará, Centro-Oeste dos Estados do Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco), Norte do Estado da Bahia e extremo Nordeste dos 

Estados de Sergipe e Alagoas. 

O fenômeno inverso é denominado de La Niña, que se caracteriza pelo esfriamento 

das águas na faixa equatorial do Oceano Pacífico. Tem que se destacar que a magnitude das 

anomalias negativas de temperatura na superfície do mar observada durante este episódio é 

menor do que as anomalias positivas observadas nos episódios de El Niño. Nos anos de La 

Niña, persiste um forte movimento ascendente (formação de nuvens e presença de chuvas) no 

setor Centro-Oeste da bacia do Pacífico, principalmente na região da Indonésia e setores 

Norte/Nordeste da Austrália e um fortalecimento do movimento de descida na parte Centro-

Este da bacia, em particular na costa Oeste da América do Sul. Este trecho impede a formação 

de nuvens e causa pouca chuva nesta região. 

Relacionando com o Nordeste brasileiro, em anos com La Niña, as áreas localizadas 

mais ao Sul do Nordeste (Centro-Sul dos Estados da Bahia, Maranhão e Piauí) tendem a 

receber um índice mais significativo de chuvas entre os meses de novembro e janeiro (pré-

estação chuvosa) que na região mais semi-árida. Em alguns destes meses, o período de maior 

pluviosidade do setor Norte do Nordeste apresentou chuvas superiores à média (anos de 1996, 

1997, 2000, 2002, 2003 e 2004). 

 

4.3.2. Temperatura do Ar 

 

A temperatura do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 2010 

apresentou-se elevada durante todos os dias com valor médio de 27,34 ºC, máximo de 32,7 ºC 
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e mínimo de 21,5 ºC. O gráfico apresenta a variação da temperatura do ar durante o período 

de 28/02 a 04/07 do ano de 2010, obtidas através de dados da estação climatológica de João 

Pessoa (Fig. 4.26). 

 

 

 
Figura 4.26: Variação da temperatura do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 
2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 

 

4.3.3. Umidade Relativa do Ar 

 

A umidade relativa do ar, vapor d’água presente na atmosfera, apresenta média diária 

durante o período de 28/02 a 04/07 do ano de 2010 na ordem de 76,98% (Fig.4.27). Apesar de 

grande variação de umidade relativa do ar variando entre 50% a 95%, coincidindo com o 

período de menor precipitação (Fig. 4.27).  Durante este período é considerada a estação seca, 

a umidade do ar mantém-se praticamente constante, em torno de 70%, atingindo a média 

inferior a 35% em janeiro. Para o período observado a média mensal mínima foi de 76%. A 

umidade do ar na região, geralmente está acima de 50%, em função justamente da influência 

do mar e da brisa marinha, comum nas primeiras horas da manhã. 
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Figura 4.27: Variação da umidade relativa do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 
2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 
 

 
4.3.4. Regime dos Ventos 

 

A região nordeste do Brasil encontra-se localizada no cinturão de ventos alísios. Os 

ventos alísios que alcançam a costa do Estado da Paraíba são predominantemente 

provenientes de SE e NE e estas direções são controladas pelos movimentos da Zona de 

Convergência Intertropical. No litoral do Estado da Paraíba na cidade de João Pessoa os 

ventos sopram de Leste para Oeste, de Nordeste para Sudoeste e de Sudeste para Noroeste, o 

que fica claramente evidenciado pela disposição das dunas costeiras. Devido à presença 

constante e intensa dos ventos alísios, as massas de águas são bem misturadas sem a presença 

de qualquer estratificação.  

A velocidade e direção dos ventos irão influenciar diretamente nos processos 

costeiros, seja na geração de ondas (que por sua vez irão gerar sistemas de circulação ou 

correntes costeiras), seja como importante agente na dinâmica sedimentar das praias, 

constituindo-se no principal responsável pela troca de areias entre as praias e as dunas.  

A distribuição sazonal das direções dos ventos não apresenta grandes variações, 

ocorrendo apenas mudanças na freqüência em função de grandes perturbações atmosféricas, 

cuja intensidade respeita o ciclo climatológico dos ventos na região equatorial.  

 

As direções Leste-Oeste e Nordeste-Sudoeste dos ventos estão relacionadas à ação do 

Anticiclone Sul que diminui no Norte e Nordeste do Brasil, passando para a atuação da Zona 

de Convergência Intertropical - ZCIT. A partir dos dados de ventos processados para o 
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período de 28/02 a 04/07/2010, apresentado na figura 4.28, notou-se que os ventos mais 

freqüentes neste mês são de SE, E e NE. Ventos de Norte ou Sul, dificilmente atuam na região 

por muito tempo, e os ventos de Oeste, Sudoeste e Noroeste são muito pouco freqüentes.  

 

 

Figura 4.28: Diagrama de dispersão dos vetores de ventos para o período de 28/02 a 04/07 de 2010. 
 

4.3.5. Pressão Barométrica 

 

O peso do ar da nossa atmosfera exerce uma pressão sobre a superfície da terra. Esta 

pressão é conhecida como pressão atmosférica. Geralmente, quanto mais ar há sobre uma 

zona maior é a pressão, o que significa que a pressão atmosférica varia com a altitude. Por 

exemplo, a pressão atmosférica é maior ao nível do mar do que no alto da montanha. Para 

compensar esta diferença e facilitar a comparação entre locais com diferentes altitudes, a 

pressão atmosférica é normalmente ajustada à equivalente ao nível do mar. Este ajuste é 

conhecido como pressão barométrica. Quando se introduz a altitude da localidade no modo de 

configuração, a consola procura o valor adequado para converter a pressão atmosférica em 

pressão barométrica. 

A pressão barométrica também varia com as condições meteorológicas locais. Fazendo 

que a pressão barométrica seja uma ferramenta extremamente importante nas previsões do 

tempo.  

Zonas com altas pressões são geralmente associadas com bom tempo enquanto que 

zonas com baixas pressões são associadas com mau tempo. Para a previsão do tempo, 

contudo, o valor absoluto da pressão barométrica é menos importante que a variação na 
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pressão barométrica. Normalmente, uma subida da pressão indica melhoras nas condições do 

tempo e uma descida indica uma deterioração das mesmas.  

A figura 4.29 demonstra o comportamento da pressão atmosférica ao longo de todo 

período entre 28 de fevereiro e 04 de julho de 2010. Este parâmetro, como era de se esperar, 

apresentou comportamento diretamente proporcional aos valores de temperatura do ar. 

 

 

Figura 4.29: Variação da pressão atmosférica durante o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 
2010, na Estação Climatológica de João Pessoa/PB. 
 

Pode-se observar que a intensidade tende a valores menores no início e no fim da 

campanha. Pode-se observar também que os maiores valores encontrados estão próximos a 

1013,3 hPa, e os menores chegam a 1001,9 hPa. 

A caracterização meteorológica foi feita baseada nos dados do INMET referente ao 

período de 28/02 a 04/07/2010, sendo considerado um período reduzido, mas que não se 

apresentou atípico e está dentro das médias esperadas para a região de estudo, porém o ideal é 

que se faça uma série temporal, para que se possam extrair resultados mais expressivos. 

 

4.4 Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto 

4.4.1 Composição 5-2-NDWI 

 
A composição 5-2-NDWI, apresentada na figura 4.30, produziu um maior realce nas 

áreas submersas, em função do aumento nos contrastes da baixa reflectância da água, o que 

favoreceu uma melhor definição dos corpos d’água e dos canais de maré que recortam o 

estuário. (GUEDES, 2002). 



CAPÍTULO 4 – Resultados e Discussões 

78 
FRAZÃO, L.S. Dissertação de Mestrado, PPGCEP/UFRN, 2011. 

  

Figura 4.30: Imagem da composição colorida das bandas 5-2-NDWI do Landsat 7 ETM+ combinadas 
em RGB realçando as unidades geoambientias presentes no ERPN. (GUEDES, 2002) 
 

4.4.2 Composição 4-2-NDWI 

 

Krug & Noernberg (2007), utilizaram o NDWI (Normalized Difference Water Index) 

com o intuito de delinear e realçar feições na água eliminando a presença do solo e vegetação 

terrestre. Tal método faz uso das reflectâncias do infravermelho próximo e do verde, e é 

calculado por: 
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onde DN2 é o valor digital do pixel na banda 2 do Landsat, correspondente da faixa verde do 

espectro visível e DN4, valor digital na banda 4, região do infravermelho próximo. 

A composição 4-2-NDWI utilizada neste trabalho teve como principal intuito discriminar 

e delinear os corpos d’água, distinguindo-os de maneira o NDWI (Normalized Difference 

Water Index) maximiza a reflectância típica de feições na água nos comprimentos de onda 

verde, como plumas de sedimento em suspensão, minimizando a baixa reflectância no 

infravermelho próximo na água utilizando-se da alta reflectância do infravermelho próximo 

em feições de vegetação terrestre e solo, McFeeters (1996).  

Contudo, na figura 4.31 a composição colorida em RGB (4-2-NDWI) para a área de 

estudo evidencia com maior detalhamento as feições submersas da bacia de evolução e da 

zona costeira adjacente ao Porto de Cabedelo. As unidades geoambientais presentes na faixa 

litorânea também foram evidenciadas: áreas de manguezais e florestas em vermelho escuro; 

áreas agrícolas com cores variando entre vermelho e alaranjado claro; áreas com solos 

expostos evidentes em polígonos esbranquiçados e amarelados; áreas urbanas definidas por 

cores claras e estruturas decorrentes da distribuição dos arruamentos; canais de marés e 

corpos d´água em cores azul escuro; na península entre Cabedelo e João Pessoa há o destaque 

para as praias arenosas na cor amarelo com a forma característica de baías, formadas nas 

zonas sem a proteção de recifes; o canal principal do rio Paraíba do Norte e os bancos areno-

lamosos próximos às margens também são melhor definidos, do mesmo modo que o canal do 

rio da Guia. Contudo, o incremento mais relevante da imagem da Figura 4.31 está na 

identificação de algumas formas de fundo no substrato marinho adjacente à península da 

cidade de Cabedelo. 
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Figura 4.31: Imagem da composição 4-2 colorida das bandas NDWI do Landsat 7 ETM+ combinadas 
em RGB realçando as áreas submersas e arenitos praiais presentes no ERPN, 2001.  

 

Ainda imagem 4.31 observa-se que cores em tons azuis mais escuros, aparecem em águas 

continentais como rios e lagoas (setas pretas na Figura 4.31), possivelmente devido à alta 

absorção da matéria orgânica, enquanto que cores em tons azuis claros denotam águas 

costeiras, onde a contribuição da corrente de deriva litorânea, como também a ação das ondas 

que ressuspendem e transportam sedimentos (setas vermelhas na Figura 4.31). 
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4.4.3 Composição NDWI - PC 1 – SUN ANGLE, E W 5x5 

 

Análise por Principais Componentes determina a extensão da correlação (redundância de 

informação) entre as n bandas de uma cena e remove esta correlação produzindo n bandas 

sem correlação. Tal método baseia-se no cálculo estatístico de alguns parâmetros das 

imagens, tais como a variância, que representa a medida do contraste de cada banda espectral 

e a covariância entre cada par de bandas, que descreve o quanto duas bandas são 

correlacionadas entre si. Algumas das características do novo conjunto é que a PC1 irá conter 

a informação que é comum a todas as bandas (concentra o albedo, por exemplo, e feições de 

luz e sombra, sendo bastante útil para interpretação estrutural). 

Tendo em vista esse conceito, utilizou-se a composição coloria 4-2-NDWI e a PC1 no 

canal Intensity em conjunto com um filtro direcional E-W de matriz 5x5 com o intuito de 

discriminar e realçar estruturas, antes não perceptíveis na imagem, como também classificar o 

tipo de água existente na mesma. 

A imagem da Figura 4.32 mostra que estruturas sigmoidais semelhantes a sandwaves 

aparecem alongando-se no sentido NW-SE (setas pretas na Figura 4.32), essas estruturas são 

formações menores e intercaladas, porém presentes em maior densidade, e provavelmente 

influenciadas e controladas pelo fluxo hidrodinâmico..  

Bancos, possivelmente arenosos aparecem dispostos no sentido N-S por cerca de 10 km 

ao longo da imagem (setas vermelhas na Figura 4.32), essas estruturas são visivelmente 

maiores e contínuas, que se alongam acompanhando a geometria do continente, apresentando-

se como antigas linhas de costa submersas.  

Estruturas sugerindo a presença de beachrocks podem ser notadas extendendo-se de norte 

a sul ao longo da imagem (setas azuis na Figura 4.32). 

Na Figura 4.32 tonalidades em vermelho e em azul no Estuário do Rio Paraíba do Norte 

demonstram possivelmente a presença de matéria orgânica transportada pela água desse rio. 

Cores em tons amarelados na mesma figura sugere pluma de material particulado em 

suspensão transportado pela corrente de deriva litorânea. Tal feição indica ainda, que o 

sentido da corrente de deriva itorânea é de S-N.  

Por fim, ainda na Figura 4.32, cores em tons esverdeados aparecem mais afastadas do 

continente, denotando águas oceânicas pobres em sedimento em suspensão e matéria 

orgânica. Áreas sem presença de beachrocks sofrem maior assoreamento (setas brancas). 
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Figura 4.32: Imagem da composição colorida das bandas NDWI - PC 1 – SUN ANGLE, E W 5x5 do 
Landsat 7 ETM+ combinadas em RGB realçando a morfologia submersa e arenitos praiais presentes 
no ERPN, 2001. 
 

 

Na imagem 4.33 utilizaram-se os mesmos parâmetros de composição de bandas e 

filtragem utilizadas na imagem 4.32. No entanto, com um realce de histograma pode-se 

destacar de maneira mais visível a extensão da pluma de sedimentos em suspensão carreados 

pela corrente de deriva litorânea (cores em tons avermelhados). Enquanto que feições em tons 

azulados, possivelmente bancos areno-lamosos puderam ser evidenciados ao longo do leito do 

rio (setas verdes na imagem 4.33).  
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Figura 4.33: Imagem da composição colorida das bandas NDWI - PC 1 – SUN ANGLE, E W 5x5 do 
Landsat 7 ETM+ combinadas em RGB realçando a morfologia submersa, pluma de sedimentos e 
arenitos praiais presentes no ERPN, 2001.  
 

 

A condição de maré baixa no momento de aquisição das imagens trabalhadas neste 

tópico pode ter contribuído para os resultados analisados, aumentando os valores de 

correlação do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI), o qual toma como 

vantagem as diferenças entre as reflectâncias de comprimentos de ondas dos canais verde e 

infra-vermelho próximo. 

Distinguir diferentes variações causadas por alterações na profundidade da água, pelo 

tipo de fundo e pelo espalhamento e absorção na coluna d’água por material em suspensão é o 

grande desafio quando se trata de identificação de morfologias submersas, e plumas de 

sedimentos por imagens de satélite em áreas costeiras e estuarinas.  
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Embora estas variáveis sejam significativas no interior do estuário analisado (ERPN), 

as variações mais relevantes são as causadas por alterações devido à profundidade, tipo de 

fundo e material em suspensão na água. Em estuários, as correntes de maré são potenciais 

causadores de processos de ressuspensão de sedimentos de fundo, gerando aumento de 

materiais em suspensão na coluna d’água, sendo estes provavelmente o fator limitante do 

intervalo de profundidades possíveis de serem determinados. Diferentemente de regiões de 

águas com menor concentração de sólidos em suspensão onde a extração da batimetria pode 

chegar a profundidades de 20 metros (Green et al., 2000). 

Dados de sensoriamento remoto podem prover uma contribuição valorosa na 

batimetria em áreas estuarinas. Entretanto, as condições ambientais podem ter uma maior 

influência na acurácia da técnica e necessitam ser consideradas quando da aplicação de 

modelos. Mesmo sem a acurácia das cartas náuticas, mapas como os gerados neste trabalho 

são de utilidade tanto para o planejamento de estudos e para a modelagem ambiental, quanto 

para a segurança da navegação de embarcações de grande e pequeno porte. 
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5. Conclusões e Recomendações 

 

5.1. Conclusões 

 

As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto 

levantamentos batimétricos de alta e baixa freqüência, se mostraram excelentes ferramentas 

para obter informações sobre as condições hidrodinâmicas atuais na região e a localização de 

corpos rochosos submersos e a espessura desses corpos, além de obter a relação entre tipos de 

leitos marinhos, que podem se tornar armadilhas naturais para colisão, encalhe de 

embarcações e aprisionamento de óleo em caso de vazamentos acidentais.  

Neste estudo verifica-se que a largura do canal principal de navegação de acesso ao 

Porto de Cabedelo varia de 158 a 163 metros de largura em frente ao Forte Santa Catarina e 

com 290 metros na bacia de evolução (local onde os navios atracam). 

O processamento e a análise dos dados batimétricos, obtidos na bacia de evolução e no 

canal de acesso ao Porto de Cabedelo, teve como resultado a elaboração de 05 (cinco) cartas 

batimétricas representando 05 subáreas, no padrão DHN, apresentando profundidades em 

metros, na escala de 1:2.500. 

Observando-se os mapas batimétricos, verifica-se que as zonas de maiores 

profundidades se encontram junto às margens côncavas do estuário, enquanto que nas 

margens convexas um avançado preenchimento sedimentar contribui para o crescimento 

lateral, em direção ao canal estuarino. Este preenchimento está relacionado às intensas 

correntes de maré na zona do canal principal, que remobilizam os sedimentos erodidos nas 

margens opostas e formam os bancos arenosos.  

Ao longo do estuário, o comportamento morfológico se modifica caracterizando zonas 

distintas. A profundidade, largura e a forma dos canais mostram diferentes níveis de atuação 

dos mecanismos dinâmicos do ambiente. 

Para a subárea 01 sondada, verifica-se que as profundidades ao longo do canal de 

acesso ao porto variam de 06 a 11 metros, constituindo-se claramente na continuação da linha 

de talvegue do rio Paraíba do Norte que acompanha sua margem. Pequenas depressões 

marcam o fundo do canal. Estas depressões seguem continuamente o eixo do canal, 

mantendo-se numa distância que diminui progressivamente em direção à sua foz, estando 

provavelmente associadas a zonas de interferência de correntes em regime turbilhonar. Um 
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vale amplo, limitado por taludes abruptos junto às margens, pode ser observado próximo à 

foz, onde a influência marinha é mais acentuada.  

Em direção ao interior do estuário, a região do canal principal de navegação vai 

diminuindo sua largura e adquirindo formas mais estáveis, em resposta tanto a um maior 

aporte sedimentar proveniente do rio Paraíba do Norte, quanto à menor influência das 

correntes de maré. 

A subárea 02 sondada apresenta a parte curva do canal de acesso ao Porto de 

Cabedelo, a mesma possui 155 metros de largura, e com profundidades variando entre 1.74 a 

11.5 metros. Nas porções nordeste e sudoeste da área ocorrem profundidades variando entre 

1.74 a 4 metros, provavelmente ocasionadas por bancos de areia carbonática. 

O mapa batimétrico da subárea 03 representa a porção retilínea e externa do canal de 

acesso ao Porto de Cabedelo com uma largura de aproximadamente 152 metros, com 

profundidades variando entre 3.71 a 11.5 metros, no levantamento realizado em 16/06/10, 

antes da dragagem. Neste trecho do canal observam-se grandes formas de leito, 

provavelmente provocadas pelo fluxo turbilhonar.  

A subárea 04 é uma das regiões mais críticas do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, 

pois nesta área ocorrem profundidades atingindo 4 metros, ocasionadas por arenitos praiais 

denominados “beachrocks”, que são antigas linhas de costa submersas. Portanto, este trecho 

se torna perigoso à navegação local devido as fortes rajadas de ventos e correntes que esta 

região é submetida. Devido a esta situação a largura do canal principal de navegação de 

acesso ao Porto de Cabedelo fica restrita neste setor devido a esses afloramentos rochosos 

submersos, mesmo após a dragagem, 

A sub-área 05, é a porção externa do canal principal de acesso ao Porto de Cabedelo, 

que  possui as maiores profundidades, variando neste setor entre 7 e 13.50 metros.  

A associação de procedimentos de estatísticas espaciais aos SIG´s é importante porque 

permite representações com hipóteses mais próximas do contínuo dos fenômenos ambientais e 

também porque quantifica as imprecisões associadas aos produtos trabalhados. 

A partir do diagrama de dispersão dos vetores de correntes da bacia de evolução (local 

onde os navios atracam) do Porto de Cabedelo, pode-se observar como a corrente de maré 

sofre uma canalização devido ao canal do rio Paraíba do Norte e com sentido bidirecional 

provocado pelo efeito da maré (vazante e enchente) dentro da bacia de evolução, no sentido 

NW-SE, e em decorrência dessa dinâmica, no caso de um vazamento acidental de óleo nessa 

área, a mancha de óleo seria levada para dentro do canal ou para área costeira.  
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Os vetores de correntes na região costeira ocuparam predominantemente o quadrante 

N-NW, indicando claramente o sentido da corrente principal. A intensidade absoluta de 

corrente variou entre 0,01 e 2,33 m/s nesta região. Observa-se também que as correntes de 

enchente e vazante foram relativamente mais simétricas. 

De acordo com os dados, foi observada a predominância de ondas com alturas 

significativas próximas a 1,21 metros e alturas máximas de 2,16 metros para a área costeira. 

Na bacia de evolução do Porto de Cabedelo ocorrem alturas mínimas de 0,09 metros, média 

de 0,21 metros e máximas de 0,30 metros, evidenciando a situação de “bom tempo”, com 

predominância de mar local, durante todo o período amostrado. 

De acordo com o diagrama de dispersão das alturas das ondas para a área costeira e da 

bacia de evolução do Porto de Cabedelo, verifica-se que as ondas com altura moderada a forte 

vêm da direção E para a região costeira localizada a cerca de 6 km em direção a offshore. 

Porém, na dispersão das ondas na bacia de evolução do Porto de Cabedelo, ocorre uma 

dispersão das ondas alterando o sentido e altura da mesma. Observa-se que as ondas vem do 

quadrante E e do quadrante SE, sendo este último provocado pelos ventos oriundos do 

continente, com menos intensidade e amplitude que na área costeira (mar aberto). 

A temperatura do ar durante o período de 28 de fevereiro a 04 de julho de 2010 

apresentou-se elevada durante todos os dias com valor médio de 27,34 ºC, máximo de 32,7 ºC 

e mínimo de 21,5 ºC. 

A umidade relativa do ar, vapor d’água presente na atmosfera, apresenta média diária 

durante o período de 28/02 a 04/07 do ano de 2010 na ordem de 76,98%. 

A partir dos dados de ventos processados para o período de 28/02 a 04/07 de 2010, 

notou-se que os ventos mais frequentes neste mês são de SE, E e NE. Ventos de Norte ou Sul, 

dificilmente atuam na região por muito tempo, e os ventos de Oeste, Sudoeste e Noroeste são 

muito pouco frequentes. 

A caracterização meteorológica foi feita baseada nos dados do INMET referente ao 

período de 28/02 a 04/07/2010, sendo considerado um período reduzido, mas que não se 

apresentou atípico e está dentro das médias esperadas para a região de estudo, porém o ideal é 

que se faça uma série temporal, para que se possam extrair resultados mais expressivos. 

A integração de produtos multidados (mapas digitais e imagens de sensores remotos) 

utilizados como base no estudo multitemporal do Estuário do Rio Paraíba do Norte, 

mostraram-se eficientes para a caracterização geomorfológica do ERPN. Lembrando que estas 

informações de uso e ocupação do solo são importantes para avaliar posteriormente a taxa de 

sedimentação do estuário rio Paraíba do Norte, consequentemente o canal de acesso e bacia de 
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evolução do Porto de Cabedelo. Dentre os aspectos de maior importância, pode-se ressaltar: a 

técnica de fusão RGBI mostrou-se uma poderosa ferramenta de PDI na delimitação dos 

contatos das unidades que compõem os mapas de uso e ocupação e geomorfológico, devido 

ao aumento da resolução espacial que esta técnica permitiu comparada às imagens originais 

em RGB. Como exemplo, pode-se citar a composição das razões de bandas do Landsat 7 

ETM+ 5/2 - 4/2 e PC1 que se constitui num dos melhores produtos imagens utilizados neste 

trabalho para discriminar e realçar estruturas submersas e plumas de sedimentos antes não 

perceptíveis na imagem. 

As imagens do Landsat 7 ETM+ para área do porto, apresentaram estruturas sigmoidais 

semelhantes a sandwaves que aparecem alongando-se no sentido NW-SE, essas estruturas são 

formações menores e intercaladas, porém presentes em maior densidade, e provavelmente 

influenciadas e controladas pelo fluxo hidrodinâmico. Bancos, possivelmente arenosos 

aparecem dispostos no sentido N-S por cerca de 10 km ao longo da imagem, essas estruturas 

são visivelmente maiores e contínuas, que se alongam acompanhando a geometria do 

continente, apresentando-se como antigas linhas de costa submersas. Estruturas sugerindo a 

presença de beachrocks podem ser notadas extendendo-se de norte a sul ao longo das 

imagens. Tonalidades em vermelho e em azul no Estuário do Rio Paraíba do Norte 

demonstram possivelmente a presença de matéria orgânica transportada pela água desse rio. 

Cores em tons amarelados na mesma figura sugere pluma de material particulado em 

suspensão transportado pela corrente de deriva litorânea. Tal feição indica ainda, que o 

sentido da corrente de deriva litorânea é de S-N. Por fim, cores em tons esverdeados aparecem 

mais afastadas do continente, denotando águas oceânicas pobres em sedimento em suspensão 

e matéria orgânica. Áreas sem presença de beachrocks sofrem maior assoreamento. 

O grande volume de sedimento que está provocando o assoreamento da bacia de 

evolução (local onde os navios atracam) e do canal principal de navegação pode ser causado 

por diversos fatores como: (1) mau uso do solo e agricultura inadequada em toda a área da 

bacia hídrica que deságua no estuário do Rio Paraíba do Norte (ERPN) e devido às fortes 

chuvas que atingiram toda a região nos últimos anos; (2) erosão das margens e (3) transporte 

de sedimentos finos provenientes das regiões de serra. Lembrando que para se identificar as 

causas do assoreamento na região se faz necessário um estudo detalhado da taxa de 

sedimentação e um monitoramento sazonal dos parâmetros hidrodinâmicos. 

O estudo de sensoriamento remoto, utilizando imagens orbitais é importante para o 

monitoramento ambiental de áreas passíveis a derrames acidentais de óleo, para avaliar o 
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possível assoreamento após a dragagem, ou até mesmo fornecer subsídios para o cálculo da 

taxa de sedimentação ao longo do canal de acesso e bacia de evolução do Porto de Cabedelo. 

 

5.2. Recomendações  

 

Para o planejamento de ações futuras, é inevitável pensar no agravamento das 

condições atuais, em particular as derivadas da continuidade do processo erosivo da costa, 

desmatamento da vegetação de mangue, aterros nas margens do estuário, lançamento de 

efluentes domésticos e industriais e especulação imobiliária. Por isso sugere-se que o Estuário 

do Rio Paraíba do Norte, como principal estuário do Estado da Paraíba, seja alvo de 

monitoramentos periódicos não só da sua porção estuarina, mas também do seu entorno, pois 

ações antrópicas devem ser planejadas de modo a não interferirem nas modificações sazonais 

do fluxo estuarino.  

Verificada a grande importância do Porto de Cabedelo para o desenvolvimento do 

Estado da Paraíba e mesmo para o MERCOSUL, admite-se que a movimentação portuária 

hoje em dia depende fundamentalmente da capacidade de carga dos navios, a qual é cada vez 

maior. Como navios de grande capacidade apresentam suas dimensões proporcionalmente 

grandes, incluindo seu calado, a necessidade de se manter a profundidade do porto é de 

fundamental importância, necessitando de dragagens de manutenção periódicas. 

O aprofundamento do canal principal de navegação de acesso ao Porto de Cabedelo 

possibilitará a entrada de navios maiores que os que atualmente atracam no porto, o que 

acarretaria em alterações na hidrodinâmica do canal e do próprio estuário.  

Sabe-se através de estudos anteriores que o sedimento existente no canal está 

contaminado principalmente por metais pesados e matéria orgânica provenientes da região 

portuária. A dragagem ressuspende este sedimento e seus contaminantes para a coluna d’água. 

Desta forma, as operações de dragagem do canal deveriam ser, no mínimo, realizadas em 

períodos de vazante, de forma que o material ressuspendido seja levado para o mar. 

O monitoramento da qualidade da água e do sedimento é fundamental e deveria ser 

realizado antes, durante e depois das operações de dragagem, porém isto não acontece. 

Segundo os responsáveis pela dragagem, a única informação relevante é o tipo de substrato e 

o volume a ser dragado. 

Da mesma forma que não se tem informações sobre a influência da dragagem sobre a 

contaminação dos sedimentos e da coluna d’água, também não se sabe qual a influência desta 

sobre a biota existente no canal nem na área de despejo do material dragado. Trabalhos 
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futuros deverão ser realizados para se verificar a ação destas operações sobre a flora e a fauna 

do estuário e regiões adjacentes. 

Os tipos de formas de fundo encontradas são resultados da ação das correntes 

direcionadas das marés no transporte dos sedimentos do fundo marinho bem como do controle 

exercido pelo rio no padrão desse transporte. Lembra-se, que foram encontrados vários pontos 

ao longo do canal de acesso ao Porto de Cabedelo, com afloramentos rochosos submersos, 

arenitos praiais, também conhecidos como beachrocks e posteriormente sugere-se um 

levantamento sísmico de alta resolução para mapear esses afloramentos submersos com mais 

detalhe. 

O crescimento desordenado dos centros urbanos que circundam o ERPN resultou em 

alterações no seu quadro natural. A vegetação natural foi praticamente substituída cedendo 

lugar aos empreendimentos urbanos e no tabuleiro costeiro à cultura de cana-de-açúcar. A 

construção de viveiros de camarão é outro fato a ser destacado, pois ainda não se mensurou os 

danos que esta atividade possa estar trazendo ao estuário.  

 É imprescindível também a continuação do monitoramento através do uso de imagens 

de sensoriamento remoto; pois como citado ao longo de todo o texto, com a existência de 

sensibilidade e vulnerabilidade na área, se torna necessário o monitoramento dessa superfície 

em escala de detalhe, de maneira que se tenha um banco de imagens que possa contribuir com 

a observação da evolução/modificação da morfologia submersa existente, bem como as 

unidades geoambientais presentes no ERPN. Pode-se utilizar também, na medida em que 

possa ser viável, o monitoramento a partir de fotografias aéreas, com o objetivo de 

acompanhar mudanças morfológicas detalhadas. 
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