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RESUMO  

 
A plataforma continental adjacente a cidade de Areia Branca no estado do Rio Grande do 

Norte possui diferentes formas de fundo marinho, incluindo o vale inciso Apodi-Mossoró. O 

interesse de caracterizar esta feição se deu por ela abrigar as instalações do terminal salineiro de 

Areia Branca, mais conhecido como Porto Ilha de Areia Branca, que se constitui hoje no único 

meio economicamente viável de escoamento de grandes volumes de sal do Estado para as 

indústrias químicas do país e pelas indicações que esta área pode fornecer sobre variações 

morfológicas, assim como a possibilidade de espalhar e abrigar quantidades de hidrocarbonetos 

no cânion submerso em caso de vazamentos acidentais de óleo devido ao intenso tráfego de navios 

de grande porte para o embarque e desembarque de sal na região. De acordo com essa realidade o 

principal objetivo desta tese foi a detecção da batimetria submersa do Cânion Apodi-Mossoró 

utilizando dados “in situ” e geotecnologias multifontes, incluindo ferramentas do Sensoriamento 

Remoto para a estimação de batimetria a partir de imagens de satélite Landsat 7 ETM+ (2014) e 

Landsat 8 OLI (2015). A metodologia utilizada incluiu o uso de cartas náuticas, dados 

batimétricos, interpolação dos dados por Krigagem e Vizinho Natural e a integração de imagens 

de satélite. Estatisticamente houve diferenças entre os dois métodos interpoladores usados, a 

Krigagem revelou uma associação linear positiva e superestimação dos dados de Batimetria in situ 

com os dados da Carta náutica, e uma associação inversa e subestimação de dados pelo método 

Vizinho Natural, porém ambos apresentaram mapas batimétricos com bons contornos visuais. Os 

resultados obtidos a partir dos mapas batimétricos indicaram que o vale inciso Apodi-Mossoró 

sofreu uma constante remobilização de sedimentos, evidenciando áreas com menores 

profundidades para a navegação de 2009 para 2010, incluindo a bacia de evolução do Porto Ilha e 

trechos de navegação principal, necessitando assim de dragagens periódicas para evitar a colisão 

e encalhe dos navios. A aquisição, processamento, integração e interpretação das imagens de 

satélite correlacionados com os mapas de morfologia de fundo possibilitaram confirmar que o vale 

inciso Apodi-Mossoró possui uma forma de letra "J", na saída ao norte, faz uma inflexão para 

Leste, devido um gradiente submerso bastante evidente no mapa. Entre a plataforma média e 

interna foi possível observar diferentes formas de fundo, incluindo fundo plano, recifes isolados e 

campo de dunas submersas, sendo formado também por dois canais, denominados de canal raso e 

canal profundo, que apresentam características morfológicas e sedimentológicas distintas. E 

finalmente, observou-se que o uso de dados para estimação de batimetria por imagem Landsat tem 

várias vantagens, neste estudo o sensor ETM+ forneceu uma cobertura bidimensional contínua 

melhor que a do sensor OLI, e a aplicação deste método, de fácil execução, pode ser de grande 
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valia para regiões onde não existem dados batimétricos ou estes estejam desatualizados, ou 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 porte. 

 

Palavras chave: batimetria; morfologia de fundo; cânion Apodi-Mossoró. 
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ABSTRACT  

 

The continental shelf adjacent to the city of Areia Branca in the state of Rio Grande do 

Norte has different forms of seabed, including the incised valleys of Apodi-Mossoró. The interest 

to characterize this feature was given by to host the facilities of the salt terminal of Areia Branca, 

known as Harbor Island of Areia Branca, which today constitutes the only way economically 

viable for send flow of large volumes of salt for chemical industries of country and indications 

that this area can provide on morphological variations and as wel as the possibility of spreading 

and shelter of quantities of hydrocarbons in the submerged canyon in case of accidental oil spills 

due to traffic of large ships for loading and unloading salt in the area. According to this fact the 

overall objective of this thesis was the detection of submerged bathymetry of the Canyon Apodi-

Mossoró using data "in situ" and geotechnology multi-sources, including remote sensing tools for 

estimating bathymetry from Landsat satellite images with sensors ETM + (2014) and OLI (2015). 

The methodology included the use of nautical charts, bathymetric data, data interpolation by 

kriging and Natural Neighbor and integration of satellite images. Statistically there were 

differences between the two used interpolation methods, the Kriging revealed a positive linear 

association and overestimation of data Bathymetric situ with data from the Nautical Chart, and an 

inverse association and underestimation of data by the Natural Neighbor method, but both showed 

bathymetric maps with good visual contours. The results obtained from bathymetric maps 

indicated that the incised valleys Apodi-Mossoró suffered a constant remobilization of sediment, 

showing areas with shallower depths for the 2009 navigation for 2010, including the evolution 

basin of the Island Port and main navigation sections, thus requiring periodic dredging to avoid 

collision and stranding of ships. The acquisition, processing, integration and interpretation of 

satellite images correlated with the bottom morphology map allowed to confirm that the incised 

valleys Apodi-Mossoró has a form letter "J" at the exit to the north, and a shift eastwards due a 

submerged gradient quite evident on the map. Between the middle and inner platform was possible 

to observe different background shapes including flat bottom, isolated reefs and submerged field 

of dunes, the results also indicate that the incised valleys are formed by two channels, called 

shallow channel and deep channel, which have distinct morphological and sedimentological 

characteristics. And finally, it was observed that the use of data for bathymetry estimation Landsat 

has several advantages, in this study the ETM + sensor provided a better continuous two-

dimensional coverage that the OLI sensor, and the application of this method, easy to perform, can 

be of great value for regions where there are no bathymetric data or they are outdated, or even 
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without the accuracy of nautical charts, maps such as those generated in this study are useful both 

for planning studies and environmental modeling and as well as for security to the navigation of 

large ships. 

 
Keywords: bathymetry; bottom morphology; Canyon Apodi-Mossoró. 
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Capítulo 1 

Introdução Geral 

1.1 Apresentação 

 

Devido à sua localização geográfica, que forma um vértice a nordeste da América do Sul, o 

Estado do Rio Grande do Norte (RN) é tido como "uma das esquinas do continente", posição 

estratégica que lhe confere uma ampla projeção para o Atlântico Equatorial e Sul (a maior dentre 

os estados brasileiros). Seu litoral perfaz uma extensão aproximada de 410 km e é um dos mais 

famosos do Brasil pela beleza de suas praias arenosas e constância da transparência e temperatura 

de suas águas litorâneas. Na economia, destacam-se os setores da indústria petrolífera, salineira, 

carcinicultura, fruticultura e de energia eólica, todos ocupando grandes extensões da zona costeira 

e estuarina, sobretudo no litoral setentrional do estado.  

Devido ao seu clima semiárido com altas taxas de insolação média anual, o RN é responsável 

pela produção de mais de 96% do sal brasileiro predominantemente nos setores estuarinos do litoral 

setentrional. O sal marinho faz parte de 114 dos 150 principais produtos da indústria química e é 

elemento regular em mais de 14 mil itens de bens e de consumo, a começar pela culinária. Com a 

necessidade de suprir essa demanda de sal marinho no mercado interno brasileiro foi construído um 

porto executado em sistema de ilha artificial, projeto elaborado pela empresa norte-americana Soros 

Associates Consulting Engineers. Foi denominado de Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz 

Fausto de Medeiros, mais conhecido como Porto-Ilha de Areia Branca, está localizado a 14 km da 

costa do Município de Areia Branca, no litoral setentrional, de certo modo abrigado no cânion 

Apodi-Mossoró. O local está a cerca de 330 km da capital estadual, a cidade de Natal. Inaugurado 

em 02/09/1974, é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). Todo o 

sal movimentado no Porto-Ilha é oriundo das salinas do RN, principalmente aquelas instaladas nos 

municípios de Macau, Mossoró e Areia Branca. 

No Terminal Salineiro de Areia Branca foram movimentadas 1.074.516 toneladas no primeiro 

semestre (janeiro-junho) de 2016, um aumento de 24,15% em comparação ao mesmo período de 

2015, quando foram movimentadas 865.490 toneladas. Outro fato é que a circulação de navios de 

grande porte (acima de 40 mil toneladas) também tem crescido, como por exemplo, dos 38 navios 

que passaram pelo Porto-Ilha em 2012, em 2013 atracaram 45 navios para embarque de sal.  

O interesse em investigar e caracterizar a região que abriga a porção em alto mar do Porto-Ilha 

se dá pelas indicações que a mesma pode fornecer sobre as variações das morfologias submersas, 

forçadas pela influência das correntes de marés superficiais e de fundo na remodelagem do leito 
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marinho, das condições hidrodinâmicas atuais, incluindo a aquisição de informações sobre as 

profundidades no principal canal, da localização de corpos rochosos submersos e a espessura desses 

corpos, que podem se tornar armadilhas naturais no caso de colisão ou encalhe de navios, ou em 

caso de acidentes com vazamentos, atuarem no aprisionamento de hidrocarbonetos na região, pois 

também existe o risco de derrame de óleo em função das atividades dos campos petrolíferos 

offshore. 

Nas vizinhanças do Porto-Ilha, na plataforma continental setentrional do RN estão localizados 

blocos offshore de exploração e produção de óleo e gás da Bacia Potiguar. Em dezembro de 2013, 

a Petrobras comunicou a descoberta da primeira acumulação de petróleo em águas profundas na 

concessão do bloco de exploração BM-POT-17. O poço localiza-se a 55 km da costa, em 

profundidades de 1731 m de lâmina d´água do talude continental, em frente ao cânion Apodi-

Mossoró. A descoberta desta acumulação reforça a necessidade de estudos sedimentológicos e 

morfológicos do substrato marinho deste setor da plataforma continental para que venha a, além da 

relevância do conhecimento puramente científico, subsidiar estudos ambientais para fins de 

licenciamento de instalações de logística, tais como plataformas, pista de cabos, dutos e nos 

levantamentos sísmicos (Nogueira 2014). 

A disponibilidade de dados, de fácil acesso, sobre os fundos marinhos da costa do Brasil é 

restrita. Salienta-se ainda que os relatórios de impacto por vezes carecem de informações 

geológicas, geofísicas e biológicas atualizadas, o que se justifica pela demora acentuada na 

execução dos levantamento e processamento dos dados, além de altos preços para a sua realização. 

A obtenção de uma base de dados sobre o fundo marinho, acusticamente coletado e ao longo do 

canal principal, constituirá um grande acervo de informações, devidamente analisadas, catalogadas 

e disponibilizadas. Tais informações podem servir como importante ferramenta nas tomadas de 

decisões, proporcionado pelo levantamento geomorfológico e sedimentar da área estudada, e vir a 

subsidiar, de forma ágil, futuras ações de gestão da região.  

Desta forma, o principal objetivo desta tese de doutoradofoi a detecção da batimetria submersa 

do cânion Apodi-Mossoró utilizando dados coletados in situ e obtidos a partir de Geotecnologias 

multifontes, incluindo o Sensoriamento Remoto, o Processamento Digital de Dados e a Análise 

Estatística para a estimação de batimetria a partir de imagens do satélite LANDSAT, sensores 

ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) e OLI (Operational Land Imager). Como objetivos 

específicos desdobraram-se os seguintes temas: 

 Coletar dados batimétricos (profundidade) do Cânion Apodi-Mossoró, ao longo no canal de 

acesso ao Porto-ilha e sua bacia de evolução (local onde os navios atracam);  
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 Processar e analisar estatisticamente os dados, gerando mapas a partir dos métodos de 

interpolação (Krigagem e Vizinho Natural); 

 Processar digitalmente imagens de sensoriamento remoto LANDSAT 7 ETM+ 

(05/07/2014) e LANDSAT 8 OLI (01/08/2015) e comparar os resultados obtidos; 

 Elaborar cartas batimétricas em 2D e mapas de morfologia de fundo em 3D (para comparar 

os dados e principais feições submersas da Batimetria in situ (2010) com as da Carta Náutica 

720 (2009); 

 Estimar valores de batimetria a partir de uma imagem de satélite LANDSAT para a área de 

estudo; 

 Avaliar o potencial e as limitações do uso de imagens LANDSAT na estimação e geração 

de mapas batimétricos em áreas profundas. 

 

O estudo detalhado da morfologia de fundo neste setor da plataforma continental setentrional 

do RN é importante visto que as correntes podem ser influenciadas diretamente pela topografia do 

fundo (rugosidade do substrato marinho), agindo diretamente na mudança das direções e 

amplitudes, além de influenciar as alterações nas correntes. Estas informações são relevantes na 

caracterização morfológica e na sedimentação do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto-

Ilha, sendo que os principais agentes responsáveis pelo transporte de sedimento são as correntes e 

os ventos. Deste modo, os objetivos específicos da tese voltaram-se a responder os seguintes 

questionamentos:  

 Quais as principais alterações nas feições geomorfológicas do cânion submerso Apodi-

Mossoró entre 2009 e 2010?   

 Como se encontram distribuídos os sedimentos de fundo associados ao cânion submerso 

Apodi-Mossoró?  

 Quais as áreas do canal submerso que apresentam menores profundidades oferecendo riscos 

à navegação? 

 A estimativa de batimetria por imagem de satélite é aplicável para se obter um conhecimento 

prévio da área de interesse em ambientes profundos? 

 

Para alcançar estes objetivos foram executadas atividades em campo e laboratório, com 

metodologias configuradas para atender as características ambientais da área de interesse. A coleta 

dos dados em campo e as análises foram feitas utilizando-se dados de diferentes naturezas, a saber: 

contorno batimétrico derivados da carta náutica regional da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

da Marinha do Brasil (DHN) de 2009, a instalação e nivelamento da estação maregráfica e sua 
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aferição na estação instalada no cais do Porto de Areia Branca, dados coletados em campo com 

ecobatímetro em 2010, imagens multiespectrais de sensoriamento remoto LANDSAT 7 ETM+ e 

LANDSAT 8 OLI. Assim, a tese apresenta-se estruturada em cinco capítulos conforme as 

descrições a seguir:  

• Capítulo 1 faz uma breve introdução, apresenta o objetivo geral e objetivos específicos, inclui a 

justificativa da Tese indicando os motivos para desenvolver este trabalho. Posteriormente, aborda 

as considerações gerais da área de estudo com uma caracterização dos aspectos climatológicos e 

físico-oceanográficos da região para os anos de 2009 a 2014.  

• Capítulo 2 apresenta uma breve descrição conceitual, das principais definições e formulações 

empregadas na Tese;   

• Capítulo 3 apresenta a estratégia metodológica aplicada na elaboração desta Tese, destacando a 

descrição;  

• O Capítulo 4 aborda os resultados das análises estatísticas em conjunto com os mapas elaborados 

por Vizinho Natural e Krigagem, bem como o processamento digital das imagens, para realçar e 

destacar as principais feições submersas realizada do canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia 

Branca e sua bacia de evolução (localizado no Canyon Apodi-Mossoró), os procedimentos 

metodológicos e a comparação dos dados da carta náutica da Marinha do Brasil de 2009 com dados 

in situ de 2010, e por fim as análises e os mapas da estimativa de batimetria baseada nas imagens 

de satélite.  

• Capítulo 5 – apresenta as considerações finais da Tese. 

 

1.2  Justificativa e Relevância  
 
 
 O Porto Ilha movimenta atualmente, em média, 2,3 milhões de toneladas de sal, sendo 1,6 

milhões de toneladas com navegação e se constitui hoje no único meio economicamente viável de 

escoamento de grandes volumes de sal do Estado para as indústrias químicas do Brasil.  

Uma das medidas tomadas pela administração do porto-ilha foi a ampliação do terminal, 

iniciada em 2009 e finalizada em 2012. Antes da reforma, o porto possuía uma plataforma com 

capacidade para 100 mil toneladas de sal, valor que subiu para 150 mil após ampliação. Além 

disso, o cais de atracação, que antes media 167 metros, hoje possui uma extensão de 267 metros, 

o que possibilita a atracação de mais navios simultaneamente. Já a capacidade de carregamento da 

ilha, que era de 1500 t/h (toneladas por hora), passou a ser de 2500 t/h. Hoje, após as obras de 

Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios, o terminal tem capacidade para permitir a 

atracação de navios acima de 40 mil toneladas de porte bruto, podendo receber navios de até 75 
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mil toneladas de porte bruto. Este fato torna a região cada vez mais passível a acidentes com 

potencial ao derramamento de óleo, pois amplia o tráfego de navios de grande porte, que podem 

eventualmente colidir ou encalhar na área liberando manchas de óleo no mar. Devido a essa 

realidade, o reconhecimento da morfologia de fundo do canal de acesso ao Porto-Ilha e áreas 

adjacentes, através da análise batimétrica e sonográfica se faz necessário.  

Como exemplo de acidente envolvendo embarcação de grande porte, pode-se citar o super 

petroleiro da Exxon-Valdez que causou grande dano ambiental em 1989 no Alasca, onde derramou 

40 milhões de litros de óleo cru no mar. 

As consequências de acidentes envolvendo vazamentos acidentais de hidrocarbonetos, 

como ocorrido no Golfo do México no dia 20 de abril de 2010, considerado o pior vazamento de 

petróleo da história, os acidentes ocorridos em dois períodos no litoral norte do Rio Grande do Sul, 

atingindo a praia de Tramandaí, em julho de 2014 e janeiro de 2012, do Porto de Paranaguá no 

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

acontecido em janeiro de 2000, poderiam ser bem menores se as instituições envolvidas com o 

problema e os órgãos de proteção ambiental possuíssem conhecimentos atualizados a respeito da 

fauna, flora, meios de acesso, correntes marinhas, atividades socioeconômicas desenvolvidas na 

área, mas existem ainda grandes dificuldades para se obter informações em ambientes oceânicos, 

decorrentes basicamente da inacessibilidade do meio, por consequência de altos custos. Uma das 

maneiras de se obter informações em ambientes oceânicos é a prática de levantamentos 

batimétricos por métodos acústicos.  

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 

continental, onde o número de pulsos por milha é superior às áreas mais profundas. A identificação 

destas feições para a área do Porto-Ilha de Areia Branca será de utilidade nas áreas biológica, 

geológica e ambiental, gerando a caracterização de substratos disponíveis, detalhando a 

morfologia do leito oceânico em microescala e auxiliando nas tomadas de decisão em processos 

de licenciamento ambiental, além de servir como orientação para instalações de dutos e/ou outros 

instrumentos sobre o leito marinho.  

Sobre o Sensoriamento Remoto, destaca-se que com a crescente disponibilidade de satélites 

comerciais operando na faixa do visível até micro-ondas. O uso dessas imagens orbitais têm sido 
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uma alternativa para aperfeiçoar o monitoramento de extensas áreas oceânicas e marinhas costeiras 

(Wahl et al., 1994 e 1996; Mendoza et al., 2003), apresentando vantagens quando comparado às 

observações localizadas de navios e/ou aeronaves, ou mesmo no uso de sensores aeroportados. 

Sensores imageadores instalados em satélites são capazes de cobrir grandes extensões 

simultaneamente, podendo adquirir imagens durante o dia ou à noite, porém essas imagens podem 

ser afetadas pela cobertura de nuvens ou condições atmosféricas. As imagens geradas fornecem 

dados com resolução espacial suficiente para a detecção de ampla série de ocorrências ambientais. 

O processamento e disponibilidade das imagens em tempo quase real de alguns sistemas viabiliza 

o uso desta Geotecnologia para orientar verificações de campo e ações de contingenciamento, 

quando necessário (Staples e Hodgins, 1998; Bentz e Miranda, 2001).  

O avanço tecnológico do Sensoriamento Remoto também se tornou uma eficiente 

ferramenta na investigação de aspectos batimétricos, hidrodinâmicos e oceanográficos, 

discriminando e realçando estruturas submersas, antes não perceptíveis, além de apresentar 

vantagens como a cobertura geográfica, resolução temporal e espacial, cada vez mais eficientes, 

que somados a uma metodologia consistente garantem vantagens e economias.  

A capacidade preditiva das imagens de satélite no mapeamento de propriedades da água 

vem sendo demonstrada em diversos estudos, com vários graus de sucesso (Baban, 1997). Imagens 

de satélites provêm, a baixos custos, mapas batimétricos de áreas que são difíceis de mapear por 

meios hidrográficos tradicionais devido à sua extensão ou seu relevo submerso complexo. Em 

geral, o uso de dados de imagem LANDSAT no mapeamento batimétrico apresenta algumas 

vantagens. As imagens dos satélites LANDSAT fornecem cobertura bidimensional contínua 

melhor que as séries de pontos de profundidade que geralmente são obtidas por medições feitas a 

bordo de barcos. A repetição da cobertura de imageamento pode ser feita a cada 16 dias, 

permitindo a separação de feições permanentes de outras não permanentes, referidas à qualidade 

da água e/ou variações atmosféricas.  

Devido a essas peculiaridades das imagens do LANDSAT 8 OLI, o objetivo desse tópico 

inserido na Tese enquanto inovação científica, foi verificar a viabilidade da estimação de dados 

batimétricos através do valor digital do pixel (digital number ou DN) de imagem de satélite para 

a região do porto-ilha e sua bacia de evolução, bem como suprir a ausência desse tipo de 

informação no setor, gerando mapas batimétricos a partir deste método. 

A Figura 1.1 apresenta a malha de pontos batimétricos da Carta Náutica nº. 720 da 

DHN/CHM para a área de estudo em sobreposição na imagem LANDSAT 8 de 05/07/2014. 
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Figura 1.1: Malha de pontos batimétricos da Carta Náutica nº. 720 da DHN/CHM para a área de estudo 
em sobreposição na imagem LANDSAT 8 de 05/07/2014. 

 

Uma imagem é a representação de uma cena da paisagem, uma projeção do espaço 

tridimensional em um espaço bidimensional discreto. Cada célula desta malha, denominado pixel, 

tem sua localização definida em um sistema de coordenadas do tipo “linha e coluna”, representados 

por “x” e “y”, respectivamente. Além disso, possui também uma componente “z”, sob a forma de 

um número discreto denominado valor digital (ou digital number, DN). Este DN representa a 

intensidade de energia eletromagnética (refletida ou emitida) medida pelo sensor imageador, para 

a área correspondente ao tamanho do pixel (resolução espacial), e corresponderá sempre à média 

da intensidade da energia refletida ou emitida pelos diferentes materiais presentes nessa área 

compreendida. 

Um mapa batimétrico mais atualizado da região de estudo, mesmo sem acurácia das cartas 

náuticas será de utilidade tanto para o planejamento de estudos e modelagem ambiental, e 

principalmente para a navegação de embarcações de grande porte. Ressaltando-se que tais 

informações podem prover uma contribuição valorosa na batimetria multitemporal, em setores que 

necessitam de monitoramento ambiental contínuo. Entretanto, as condições ambientais podem ter 

uma maior influência na acurácia da técnica e necessitam ser consideradas quando da aplicação de 

modelos.  
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1.3  Características do Porto-Ilha e aspectos gerais da área de estudo 
 
 

Localizado em mar aberto, o porto-ilha de Areia Branca (Figura 1.2) não possui barra 

definida. O canal de acesso tem comprimento aproximado de 15 km, profundidade mínima de 11m 

e largura variável entre 400m e 1.000m.  

Conforme a Portaria-MT nº 1.028, de 20/12/93 (D.O.U. de 20/12/93), a área do porto 

organizado de Areia Branca, no estado do Estado do Rio Grande do Norte, é constituída:  

a) Pelas instalações portuárias terrestres existentes na cidade de Areia Branca, às margens 

do rio Mossoró, limitada, ao norte, pela rua Cel. Raimundo Fernandes, a leste, pelo 

Cemitério São Sebastião e, a oeste, pelo matadouro municipal, bem como pelas 

instalações do porto-ilha, situado a 14 milhas náuticas, ou 26km, a nordeste de Areia 

Branca e a 28 milhas, ou aproximadamente 52km, a noroeste de Macau, distando cerca 

de 8 milhas, ou 14km, em linha da costa do Rio Grande do Norte, definida pelas 

coordenadas geográficas latitude 04º 49' 06" S e longitude 37º 02' 43" W, abrangendo 

todos os cais, docas, pontes e píeres de atracação e de acostagem, armazéns, edificações 

em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária e ainda os terrenos ao 

longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao 

patrimônio do porto de Areia Branca ou sob sua guarda e responsabilidade. 

b) Pela infraestrutura de proteção e acessos aquaviários, compreendendo as 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. 
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Figura 1.2: (A) Vista aérea do porto ilha de Areia Branca, compreendendo o canal de acesso e bacia de 
evolução, (B) instalações e pátio do porto ilha e (C) equipamentos mecanizados para transferência de sal 
do porto.  

 

1.3.1 Caracterização Climatológica 

 

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

referente à Estação Climatológica de Mossoró no. A-318, que é a estação mais próxima de Areia 

Branca, para os anos de 2009 a 2014.  

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) possui medições referentes à temperatura 

do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ponto de orvalho, radiação, precipitação 

pluviométrica, além de dados da velocidade 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 

(velocidade 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 
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originadas pelos ventos geram movimentos complexos na coluna d’água e são importantes na 

compreensão dos processos costeiros. 

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, podem-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. 

 

 1.3.1.1. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA 

 

A precipitação pluviométrica das regiões Norte e Nordeste brasileiro é controlada pela 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre a região. A ZCIT 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 alísios proveniente dos hemisférios Norte e 

Sul (Figura 1.3), 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 1976; Reis 1976).  
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Figura 1.3: Mapa esquemático mostrando o centro de alta pressão localizado no centro do Oceano 
Atlântico, que influencia diretamente na intensidade das chuvas no Norte e Nordeste do Brasil (Nimer 
1989). 
 

A precipitação média mensal da área para o período de 2009 a 2014 foi de 50,69 

milímetros. A precipitação menor total anual de 19,0 milímetros ocorreu em 2012 e a maior total 

anual de 130,9 milímetros aconteceu em 2009. Essa grande variabilidade é observada tanto nos 

totais anuais como também nos totais mensais, refletindo-se marcantemente na qualidade da 

estação chuvosa, que pode se expandir ou se retrair acentuadamente, de ano para ano, ocasionando 

com isso, anos de excesso de precipitação, contrastando com anos de elevado déficit 

pluviométricos. Tal comportamento, entretanto, é típico de todo o Norte do Nordeste brasileiro e 

está relacionada com a maior ou menor expressão da ZCIT sobre a região, resultado de uma 

interação complexa dos sistemas climáticos atuantes não apenas na região, mas de dimensões 

globais. 

A estação chuvosa, com precipitação acima de 100 mm, teve duração média de dois meses, 

e entre 2009 e 2014 ocorreu entre abril e maio (Figura 1.4). Tendo em vista a variabilidade 

pluviométrica, já ressaltada anteriormente, totais mensais de chuva acima de 100 milímetros 

podem ocorrer também de janeiro a julho.  

O total mensal máximo de chuva observada na Estação Meteorológica de Mossoró foi 

515,2 mm em abril de 2009. Valores mensais mínimos reduzidos, isto é, inferiores a 10 milímetros, 

são observadas para todos os meses do ano, inclusive durante a estação chuvosa, conforme 

variabilidade explicada anteriormente.  

O período de estiagem regular vai de agosto a dezembro, quando totais mensais de 

precipitação não ultrapassam, em média, 10 milímetros. 
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Figura 1.4: Comportamento das precipitações pluviométricas mensais ao longo do ano, para o período de 
2009 a 2014 para a Estação Climatológica de Mossoró – A318. 
 

1.3.1.2. TEMPERATURA DO AR 

A temperatura na área de estudo apresenta-se elevada o ano todo, com valor médio mensal 

de 27,72°C, sendo a menor média mensal observada em junho com 26,73°C, e a maior em 

fevereiro com 28,4°C.  

O gráfico apresentando as médias mensais, as médias máximas e a média das temperaturas 

mínimas obtidas através de dados da estação climatológica de Mossoró – A318 entre 2009-2014 

são apresentadas na Figura 1.5. 

A média das temperaturas máximas é próxima de 34,5°C, com oscilações entre 36,6°C 

(abril de 2010) e 35,0°C (julho de 2012). A média das temperaturas mínimas é de 21,1°C, e oscila 

entre 21,6°C (janeiro de 2014) e 15,6°C (Agosto de 2009). 

As temperaturas menores que 21°C, que ocorrem ocasionalmente a partir de abril, podem 

ser relacionadas às chegadas de frentes frias oriundas do Sul do Brasil que chegam enfraquecidas 

na região. A diminuição das temperaturas a partir de abril é também associada ao inicio do período 

chuvoso. 
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Figura 1.5: Variação das temperaturas médias, máximas e mínimas mensais durante o período de 2009 
a 2014, na Estação climatológica de Mossoró/RN – A318. 

 

1.3.1.3. UMIDADE RELATIVA DO AR 

A umidade relativa do ar, vapor d’água presente na atmosfera, apresenta média durante o 

período de 2009 a 2014 na ordem de 62% (Figura 1.6). Apesar de pequena variação de umidade 

ao longo dos anos, os meses mais úmidos são janeiro a junho, entre eles destacam-se abril, maio e 

junho com umidade relativa do ar máxima entre 96,8% a 98,2%, coincidindo com o período de 

maior precipitação (Figura 1.7).  

Durante a estação seca de julho a dezembro, a umidade do ar mantém uma temperatura média 

em torno de 62%, atingindo a média inferior a 60,1% em setembro. 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 1.6: Variação da umidade anual do ar durante 2009 a 2014, na Estação Climatológica de 
Mossoró – A318. 

 

 

 

Figura 1.7: Variação da umidade média mensal do ar durante 2009 a 2014, na Estação Climatológica 
de Mossoró – A318. 

 

1.3.1.4. REGIME DOS VENTOS  

 

A região nordeste do Brasil encontra-se localizada no cinturão de ventos alísios. Os ventos 

alísios que alcançam a costa setentrional do Rio Grande do Norte são predominantemente 

provenientes de NE e esta direção é também controlada pelos movimentos da Zona de 

Convergência Intertropical, Dominguez et al (1992). 
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A ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao Norte, no atlântico, para posição mais 

ao Sul, durante o verão austral. Os ventos alísios de Sudeste são mais intensos quando a ZCIT 

encontra-se ao Norte (agosto a outubro), diminuindo progressivamente com sua migração em 

direção ao Equador, para alcançar os mínimos valores anuais durante os meses de março e abril, 

quando os ventos de Sudeste são mais fracos.  

O movimento para o Norte da ZCIT e a intensificação dos ventos de Sudeste que se inicia 

em maio apresenta fortes efeitos no oceano, como as variações no padrão da circulação oceânica, 

variações do nível do mar e o aumento da velocidade das correntes costeiras (Philander & 

Pacanowski 1986a; Servain & Legler 1986; Molinari & Johns 1994).  

Além deste ciclo sazonal, o clima da região apresenta uma série de modificações 

interanuais geralmente associadas ao fenômeno El Niño, como a variação de maior magnitude do 

ano 1983, quando sofreu uma forte intensificação nos ventos zonais em função do El Niño 

(Philander & Pacanowski 1986b; Carlton & Shulka 1991). 

No litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte os ventos sopram de Leste para 

Oeste, de Nordeste para Sudoeste e de Sudeste para Noroeste (Figura 1.8), 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, cuja 

intensidade respeita o ciclo climatológico dos ventos na região equatorial. Analisando-se a Figura 

1.9, referente aos valores de velocidade entre os anos de 2009 a 2014, observa-se que os ventos da 

região são predominantemente provenientes da direção Nordeste (1º quadrante), podendo atingir 

velocidades próximas a 9 m/s. 
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Figura 1.8: Diagrama de direção e velocidade dos vetores de ventos para os anos de 2009 a 2014, de 
acordo com os dados do INMET analisados, oriundos da estação climatológica de Mossoró - A318. 

 

 

 

 

Figura 1.9: Diagrama velocidade dos vetores de ventos para os anos de 2009 a 2014, de acordo com os 
dados do INMET analisados, oriundos da estação climatológica de Mossoró - A318. 
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 1.4 Caracterização Físico-Oceanográfica 
 

1.4.1. CORRENTES 

 

A plataforma está sujeita a ação da Corrente Sul Equatorial, combinada a ventos alísios 

fortes e variação de maré moderada a alta e/ou ondas (VITAL et al, 2010). Embora estudos 

hidrodinâmicos sistemáticos sejam ausentes na plataforma continental norte, dados recentes 

registram localmente correntes de marés de altas velocidades, da ordem de 100 cm/s (VITAL et 

al, 2005). As principais correntes marítimas que margeiam a costa do RN são a Corrente do Brasil, 

que acompanha o litoral do RN ao Rio Grande do Sul, direção norte-sul, com temperatura média 

de 22o C e a Corrente Equatorial que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, com direção leste-

oeste e temperatura média de 25o C. Estas correntes influenciam o clima em todo o litoral 

brasileiro (ROSSO, 2007). A maré local é semidiurna, onde o nível médio (Z0) estabelecido é 139 

cm acima do RN (Nível de Redução) com médias de preamares de sizígia de 234 cm acima do 

RN, média de preamares de quadratura de 221 cm, média de baixa-mares de sizígia de 43 cm 

abaixo do RN e média das baixa-mares de quadratura de 56 cm (MATOS et al, 2011).  

Na figura 1.10 (a, b, e c) são apresentados os diagramas de barra/direção descrevendo a 

velocidade e direção das correntes registradas durante o mês de março na estação fixa de Areia 

Branca, ocorrida no período chuvoso e com ventos menos intensos. Nesta figura as direções do 

vetor corrente também foram agrupadas de acordo com estágio de maré preponderante (PM = 

Preamar, VZ = Vazante; BM = Baixa-mar, e EN = Enchente) verificado no instante em que as 

medidas foram tomadas. 

A Figura 1.10 indica que no período chuvoso as correntes em Areia Branca, se situam 

predominantemente limitado pela direção SO-NO. Os resultados indicaram valores de velocidade 

de corrente no intervalo (0,2 v 24,4 r cm.s-1, mediana de 7,9 cm.s-1). Quanto à variabilidade da 

forçante astronômica, verifica-se que nas marés de Quadratura as intensidades máximas oscilaram 

em torno de 12 cm.s-1, enquanto que na maré de Sizígia, as máximas velocidades atingiram valores 

próximos a 24,4 cm.s-1. Através dos diagramas de frequência é possível verificar que as correntes 

apontam principalmente para O-SO no estágio de maré Enchente (EN), e, sobretudo para NO 

durante a maré Vazante (VZ). 
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Figura 1.10: Diagrama de barra/direção do vetor velocidade de corrente (a), diagrama de dispersão (b), e 
frequência de ocorrência da direção do vetor corrente em função dos estágios de maré (PM=Preamar, 
VZ=Vazante, BM=Baixa-mar, e EN=Enchente) (c) na estação fixa Areia Branca, durante o mês de março. 

 

1.4.2. ONDAS 

 

 Em sua abordagem sobre ondas na área de estudo Lima (2006) descreve que a energia de 

ondas na costa do Rio Grande do Norte é alta o suficiente para formar e manter extensivas praias, 

bem como para causar significante mobilização de sedimentos ao longo da costa e que os únicos 

registros sistemáticos de medições de ondas disponíveis para a área estudada são aqueles obtidos 

mensalmente por estimativa visual na zona de arrebentação, por pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, seguindo a metodologia aplicada por Muehe (1996), nas 
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localidades de São Bento do Norte, Galinhos, Guamaré, Macau e Porto do Mangue. Estes dados 

apontam as ondas de E e NE, como o principal estado de mar nesta região, as quais mostram alturas 

significativas de 10 a 80 cm e período variando de 4 a 8 segundos. Menores valores de períodos 

de onda (4 a 4,5 segundos) são observados nos meses de maio a agosto. Os maiores valores de 

períodos de ondas (7,5 a 8 segundos) são observados predominantemente nos meses de janeiro a 

abril. As maiores alturas são registradas predominantemente no mês de novembro e as menores 

nos meses de maio a junho.  

O tipo de arrebentação observada em todos os meses do ano é a mergulhante. Por medições 

feitas através de ondógrafos instalados na plataforma, observou-se uma forte relação entre o nível 

das marés e a altura das ondas significativas, sendo as ondas mais elevadas no período de maré 

enchente. Com relação aos períodos, foi observado que as ondas de ENE e NE apresentam maiores 

valores da ordem de 11 segundos, características de ondas do tipo Swell, e as ondas de Leste e 

ESE, períodos próximos de 5 segundos, caracterizando estas ondas como do tipo Sea.    

Em outro estudo feito por Matos et al (2011), as ondas de maiores períodos propagam-se 

entre o intervalo de 05h00 e 08h00, com médias máximas de 6,67 s e 7,84 s, sendo as mais 

frequentes as ondas com períodos médios entre 4,3 s e 5,5 s na região mais próxima à costa. Na 

região mais distante da costa, os maiores períodos médios variam em horários de 05h00 e 10h00, 

com valores entre 6,9 s e 8,1s, sendo os períodos médios mais frequentes entre 3,3 s e 4,5 s. Tais 

valores indicam que as ondas são predominantemente geradas por ventos locais. Os valores médios 

direcionais indicaram que as ondas mais frequentes são as de direções entre 179° a 269º, 

predominantemente de SW, seguidas das direções NW, com valores entre 269º a 359º no ponto 

mais próximo à costa e, no mais distante, 78% das direções médias variaram entre 0,15º a 90º, 

caracterizando as ondas neste ponto predominantemente de NE (MATOS et al, 2011).  

 

1.4.3. MARÉS 

 

A maré local é semidiurna, onde o nível médio (Z0) estabelecido é 139 cm acima do RN 

(Nível de Redução) com médias de preamares de sizígia de 234 cm acima do RN, média de 

preamares de quadratura de 221 cm, média de baixa-mares de sizígia de 43 cm abaixo do RN e 

média das baixa-mares de quadratura de 56 cm (MATOS et al., 2011). 

A Figura 1.11 traz as variações do nível do mar (máximas e mínimas diárias) medido para 

o Porto de Areia Branca – Termisa/RN, para os anos de 2009 a 2014, e como observado, as 

mudanças no nível do mar na costa setentrional do RN apresentaram uma altura média de maré de 

1,9m e altura máxima média de 3,95m entre 2009 e 2014.  
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O parâmetro sobre variação relativa das marés - RTR (Relative Tide Range) observado para 

este setor encontra-se entre 4 < RTR < 15, desta forma sendo classificado no grupo de costas 

mistas, dominadas por ondas e marés, de acordo com Masselink e Turner (1999). A situação geral 

nesta área é de condições de alta energia de marés, provocando mobilidade continua dos 

sedimentos ao longo do fundo próximo a costa. A presença de pequenos deltas de maré vazante 

ao longo dos sistemas de ilhas barreiras e foz de rios, bem como a formação de spits 

perpendiculares a costa mostra a forte influência das marés. 

Os dados analisados e apresentados no gráfico da Figura 1.11 encontram-se 

disponibilizados pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), Centro de Hidrografia da 

Marinha (CHM), Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) para consulta no site < 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/index.htm >. 

  

 

 

Figura 1.11: Variação das previsões de marés (máximas e mínimas diárias), para o Porto de Areia 
Branca – Termisa/Rn, segundo os dados da DHN/CHM/BNDO entre 2009 e 2014. 

 

No estudo de Amaro et al (2012) identificou-se que na área de estudo entre as profundidade 

de 0-70 m se encontra Água Tropical Superficial, caracterizada por valores de sigma-t (σt ) 

inferiores a 24,5 kg/m-3, sotoposta pela Água Central do Atlântico Sul, caracterizada por valores 

de sigma-t (σt ) inferiores a 24,5 kg/m-3 , sotoposta pela Água Central do Atlântico Sul, 

caracterizada por valores de σt entre 24,5-27,125 kg/m-3 em profundidades entre 70-150 m 

(Stramma & Schott, 1999; Barnier et al, 2001) Água de Máxima Salinidade e temperaturas 

variando entre 18-26 oC e salinidade próxima ou superior a 37,0 ups também foram observadas 

nesse mesmo intervalo (Schott et al, 1998). 
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Os valores de temperatura superficial do mar na área de estudo ao longo da campanha 

oceanográfica realizada apresentaram-se com uma amplitude de variação térmica de 0,8 °C 

(mínima de 27,2 °C; máxima de 28,0 °C e mediana de 27,6 °C). 

As distribuições superficiais da salinidade ao longo da estação fixa apresentaram valores 

medianos de 37,1 ups, um mínimo de 36,2 ups e um valor máximo de 38,1 ups (estação Areia 

Branca). 

 As distribuições superficiais da densidade sigma-t (σt = ρ-1000 kg.m-3, onde ρ é a 

densidade da água, kg.m-3) para a área de Areia Branca apresentaram-se com uma mediana de 24,2 

kg.m-3, um valor máximo de 24,9 kg.m-3 e um mínimo 23,6 kg.m-3. Estas distribuições refletem a 

combinação dos padrões de temperatura e salinidades superficiais verificados anteriormente.  

A relevância da observação de elementos do clima é ressaltada por Hayden et al. (1984). 

Os autores citam uma íntima associação entre a distribuição da fauna costeira marinha e unidades 

do ambiente físico baseada nas massas d’água, ondas, correntes e marés, levando em conta 

também, a circulação atmosférica. 

Através da análise dos fatores climáticos, pode-se observar a influência direta destes na 

distribuição espacial dos parâmetros medidos naquela ocasião. Tal análise é fundamental quando 

se deseja estabelecer comparações entre dados obtidos em períodos de amostragem distintos, o 

mesmo valendo para séries temporais de imagens de satélite (Bonetti-Filho, 1995). 

A caracterização climática foi importante neste estudo, pois fornece subsídios para o 

monitoramento ambiental da área em casos de vazamentos acidentais de óleo, uma vez que a maré 

e os ventos são os grandes responsáveis por movimentar e espalhar manchas de óleo, podendo 

levá-las até a costa. 
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Capítulo 2 

Aspectos Teóricos 

2.1. 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. Em 

15 de julho de 2010 deu - se início 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. 

Dando seguimento às descobertas, em março de 2014 a Petrobras confirmou a perfuração de 

um poço de extensão que comprovou a existência de petróleo na área de Pitu, localizada a 55 

quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte. A descoberta desta acumulação, a primeira em águas 

profundas da Bacia Potiguar, chegou a ser comunicada em 17 de dezembro de 2013 (Figura 2.1).  
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Ainda de acordo com a Petrobras, o poço 3-BRSA-1317-RNS, informalmente conhecido como 

'Pitu Norte 1', é o primeiro poço de extensão na área do Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) de 

Pitu em profundidade de água de 1.731 m, com profundidade final de 5.353 m, com a constatação de 

uma coluna de hidrocarbonetos de 188 m. Foi realizado teste de formação que confirmou as boas 

condições de permeabilidade e porosidade do reservatório. A descoberta foi comprovada por meio 

de análise de perfis e de amostras de fluido, de óleo médio de 24º API. 

 

Figura 2.1: Área retangular na cor verde mostrando a localização da nova descoberta offshore na Bacia 
Potiguar (Foto: Divulgação/Petrobras) 
 

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

petrolífera são uma fonte potencial de impactos ambientais, principalmente, neste caso do poço 

Pitu 1, que se localiza nas proximidades da área do vale inciso Apodi-Mossoró que abriga o Porto-

Ilha. 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). 

 

2.2 Definição de Vale Inciso 
 

A incisão de um vale fluvial, seja em ambiente costeiro ou plataformal, pode gerar a feição 

morfológica denominado vale inciso sendo geralmente sua formação associada à erosão fluvial em 

condições de mar baixo. Os sistemas de vales incisos consistem em depósitos sedimentares do 

próprio vale escavado e seu preenchimento, podendo caracterizar a sedimentação do trato de 
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sistema de mar baixo para o trato de sistema transgressivo, em ambientes com declive e plataforma 

em rampa (Zaitlin et al., 1994) como ilustra a Figura 2.2.   Dois tipos de sistemas de vales incisos 

(SVI) são reconhecidos:   

(i) SVI que tem cabeceiras em montanhas no interior do continente e cruzam a linha 

de quebra da plataforma ou declives, denominados de sistemas de vales incisos 

piedmont;  

(ii) SVI que se localizam em gradientes topográficos baixos como as planícies costeiras 

e não cruzam a linha de quebra da plataforma ou declives, denominado de sistemas 

de coastal plain  incised-valley systems. 

 

 
 
Figura 2.2: Tipos de vales incisos segundo Zaitlin et al, (1994), modificado por NOGUEIRA (2014). 
 

Em diferentes setores da plataforma continental Brasileira, também foram reconhecidos 

vale incisos quaternários como por exemplo: na região Sul ao longo da Lagoa de Patos 

(Weschenfelder et al, 2010); na plataforma continental interna do Estado do Rio Grande do Sul 

(Abreu &  Calliari, 2005); na região Norte na porção Nordeste do Estado do Pará (Rosseti, 2001) 

e Nordeste da Amazônia (Rossetti., 2004);  na região Sudeste na porção Norte da Bacia de Campos 

(Cetto et al, 2009); na plataforma continental do Estado de São Paulo (Conti & Furtado, 2009); na 

plataforma continental do Estado do Espirito Santo (Dessart, 2009) e região nordeste na plataforma 

do Estado da Bahia (Silva, 2008) e do Estado de Sergipe-Alagoas (Figueredo Jr, 2011).  

Na plataforma continental brasileira adjacente ao Estado do Rio Grande do Norte 

importantes vales incisos também foram reconhecidos tais como: Rio Apodi-Mossoró (Lima, 

2006; Vital et al, 2010 b), Rio Açu (Schwarzer et al, 2006; Gomes, 2010), Rio Jundiaí (Nogueira 

et al, 2010) e Rio Potengi (Frazão & Vital, 2007; Bezerra et al, 1998);  entretanto estes trabalhos 
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em geral não incluíram estudos sobre o processo de incisão e preenchimento dos vales, destacando-

se o trabalho de Gomes et al., (2014) que inclui tais processos e o trabalho de Nogueira., 2014 que 

caracteriza morfologia e sedimentologia do vale inciso Apodi-Mossoró. 

A plataforma continental adjacente à Bacia Potiguar, porção Norte do Estado do Rio 

Grande do Norte, e porção Leste do Estado do Ceará, possuem cerca de 43 km de largura, atingindo 

a passagem para o talude nas profundidades de 30-50m. Os pacotes sedimentares que compõem a 

plataforma neste setor são representados, de acordo com Pessoa Neto (2003), pelas unidades 

litoestratigráficas da Sequência Marinha Regressiva (Neocampaniano-Holoceno), representada do 

topo para base pela Formação Tibau (arenitos e conglomerados), Formação Guamaré (carbonatos) 

e Formação Ubarana (folhelhos marinhos), revelando um sistema de ambientes costeiro-

plataforma-talude-bacia. Considerando a geomorfologia e a sedimentação, a plataforma 

setentrional do Rio Grande do Norte pode ser dividida em plataforma interna (até a isóbata de 

15m), na qual os sedimentos são dominantemente siliciclásticos; plataforma média (15 a 25m de 

profundidade) com sedimentos siliciclásticos-carbonáticos e plataforma externa (de 25 a 40m de 

profundidade) constituída predominatemente por sedimentos carbonáticos (Vital et al., 2008; 

Gomes & Vital, 2010), ver Figura 2.3 

 
 
Figura 2.3:  Compartimentação da plataforma continental Norte do Estado do Rio Grande do Norte, 
modificada de Gomes & Vital (2010). Mostrando a localização do Porto Ilha de Areia Branca, Modificada 
de Nogueira (2014) por Frazão, L.S. (2016) 
 

A plataforma continental adjacente a cidade de Areia Branca abriga diferentes formas de 

fundo como já identificado por Lima (2006), Lima & Vital (2006) e Vital et al., (2010 a,b).  



FRAZÃO, L.S. Tese de Doutorado, PPGCEP/UFRN, 2016.  

 
 

 
26 

 

Sistemas de vales incisos têm sido estudados em diferentes plataformas continentais incluindo a 

margem continental Brasileira. O interesse de caracterizar esta feição do vale inciso Apodi-

Mossoró se dá por abrigar as instalações do terminal salineiro de Areia Branca, o Porto Ilha de 

Areia Branca, e pelas indicações que esta área pode fornecer sobre variações morfológicas do canal 

submerso, assim como a possibilidade de abrigar quantidades de hidrocarbonetos em reservatórios 

localizados nos depósitos de preenchimento dos vales incisos em caso de vazamentos acidentais. 

 

2.3. O Porto Ilha de Areia Branca e Sua Relevância 

  

No dia 1º de março de 1974 uma ilha artificial, construída de areia e aço, em alto mar, com 

aproximadamente 15 mil m2, passou a ser o porto de escoamento de todo o sal produzido no Rio 

Grande do Norte, realizando sua primeira operação no dia 04 de setembro de 1974. É o Terminal 

Salineiro de Areia Branca Luiz Fausto de Medeiros, também chamado de Porto Ilha (Figura 2.4).  

Na construção desse terminal foram investidos 35 milhões de dólares. Um projeto de 

engenharia da empresa americana Soros Associates Consulting Engineers, reconhecido 

internacionalmente que ganhou o primeiro lugar em engenharia marítima e considerado um dos 

dez melhores projetos em todos os ramos da engenharia. É uma obra pioneira em toda a América 

Latina. O Porto Ilha é retangular, mede 92 m de largura e 166 m de comprimento. Foi aterrado 

com material coralíneo tirado da região e coberto com um piso de sal para garantir a pureza do 

produto armazenado. 

A estrutura artificial fincada em mar aberto que está localizado a 26 km a nordeste da cidade 

de Areia Branca (RN), e cerca de 14 km distante da costa possui duas opções de acesso, o primeiro 

de modo marítimo e o segundo por modo rodoviário, pelo fato da cidade de Areia Branca está 

interligada por meio de rodovias federais e estaduais a diversos municípios do Rio Grande do 

Norte e ao Estado limítrofe do Ceará. As RN-012 e RN-013 alcançam a BR-304, permitindo atingir 

Natal e Fortaleza. A BR-110 liga Areia Branca a Mossoró e daí a várias partes da região. 

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do país e, nesta liderança, o Terminal 

Salineiro de Areia Branca tem grande destaque por escoar metade da produção do Estado. Entre 

2009 e 2012, o Governo Federal investiu R$ 278 milhões no Terminal Salineiro de Areia Branca. 

Os recursos foram provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para 

ampliação da plataforma, do cais de atracação, da capacidade de carregamento e armazenamento 

e aquisição de equipamentos. Já em 2013, se somando aos investimentos e ampliação, a CODERN 

adquiriu uma uma pá mecânica de grande porte, um trator de esteira e uma nova usina de geração 

de energia. Em 2014 e 2015, a Companhia continuou realizando importantes investimentos e 
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melhorias no Terminal Salineiro, que entre janeiro e junho de 2015 movimentou 864.490 toneladas 

de sal. O sal movimentado no Porto-Ilha tem como principais destinos o mercado internacional e 

as indústrias de cloro brasileiras. 

 

 

Figura 2.4: Mapa de localização da área de estudo, o Porto Ilha de Areia Branca/RN, bacia de evolução e 
seu o canal de acesso. 

 

Para a navegabilidade nessa região existem as cartas de navegação, denominadas Cartas 

Náuticas de números: 720, 702 e 703 da DHN do Ministério da Marinha.  

A área de fundeio compreende: a) Para navios de qualquer Arqueação Bruta, aguardando 

ordens de atracação ou em reparos – entre paralelos 04o 49′ 18” S e 04o 49′ 48” S, e os meridianos 

037o 02’54” W e 037o 03′ 48” W. b) Para navios em quarentena – o mesmo mencionado no item 

acima. c) Para embarcações de esporte e recreio – entre os paralelos 04o 54′ 00” S e 04o 54′ 18” S 

e os meridianos 037o 07′ 24” W e 037o 08′ 12” W (Lamarão de Dentro). d) Caso o Terminal 

Salineiro de Areia Branca não esteja operando, por motivo de avarias em seus equipamentos, serão 

utilizados os fundeadouros abaixo mencionados, onde os navios receberão o sal diretamente das 

barcaças: 
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1. Lamarão de Dentro – limites mencionados no item “c”, que poderá ser utilizado com 
segurança por navios de calado até 12 pés. 

2. Lamarão de Fora – entre os paralelos 04º  51′ 12” S, 04º 51′ 12“ S e 04º 52′ 00” S e os 
meridianos 037º 04′ 00” W, poderá ser utilizado com segurança por navios de calado até 
22 pés. 

A Praticagem é obrigatória, desde o fundeadouro dos práticos, nas coordenadas 04º 43′ 36” 

S  e  036º 55′  36”, a qualquer ponto da área portuária, para embarcações com mais de 2.000 AB. 

Há também a obrigatoriedade de um rebocador para atracação de navios de qualquer porte, o qual 

não poderá ser utilizado na manobra de espias, não devendo esta ser tentada caso a velocidade do 

vento seja superior a 25 nós. 

A logística de operação do Porto-Ilha é responsável pelo embarque do sal produzido nas salinas 

de Macau, Galinhos, Grossos, Mossoró e Areia Branca destinado ao abastecimento do mercado 

nacional, especificamente à industria química. A transferência do sal das salinas (Macau, Galinhos, 

Grossos, Mossoró e Areia Branca) para o Porto-Ilha é realizada através de barcaças, 

operacionalizadas pela CODERN e empresas privadas. A média diária de transferência é de 7.000 

toneladas por barcaça, obedecendo as condições de marés. 

A retirada do sal das barcaças ocorre através de equipamentos mecanizados, possuindo o 

Porto-Ilha 03 Descarregadores de barcaças, sendo 02 com capacidade 350 t/h e 01 de 450 t/h, 

podendo ser operados simultaneamente. 

O sal fica estocado no pátio que tem capacidade de até 100 mil toneladas, em sistema de 

pilha única. No pátio de estocagem operam 02 moegas sobre trilhos, 02 pás carregadeiras e 02 

tratores, todos destinados à recuperação da pilha e ao embarque do sal na esteira. 

O sal pode ser armazenado na ilha ou lançado diretamente na esteira transportadora para 

carregamento no navio. O sal colocado na esteira faz o percurso de 432 metros até o carregador, 

sendo pesado ao longo da viagem e é lançado nos porões do navio a uma velocidade de até 1.600 

toneladas por hora. Por questões de segurança, as manobras de atracação e desatracação de navios 

são realizadas apenas à luz do dia. 

A infraestrutura do Porto é composta por: 

 
1. Instalações de Acostagem. 

2. Cais de atracação de barcaças - Possui comprimento total de 199,55 metros e 

profundidade de 7,00 metros em maré mínima. Efetivamente para atracação: 166m. 

3. Acostagem dos Navios –Para acostagem de navios existem três dolfins, os quais, 

juntamente com quatro bóias de amarração e ancoragem de bordo compõem o sistema que 

possibilita a amarração e atracação de navios no terminal. Profundidade de 18m. 

4. Estrutura do Sistema de Carregamento 
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 Ponte dos Transportadores - A estrutura sustentadora das esteiras é tubular, metálica, 

compondo-se de uma ponte com 398,9 m de comprimento, em 8 vãos contínuos, tendo o 

primeiro 49,3 m, o oitavo 54 m e os demais 49,2 m cada. Esse sistema é dotado de uma 

correia de 0,9 m de largura e 433 m de comprimento 

 Torre de Transferência – São as estruturas intermediárias, localizadas entre a ponte dos 

transportadores e carregador de navios, onde está localizado todo sistema de acionamento 

de esteiras transportadora, composto de motor elétrico, redutor, acoplamento e tambores 

de acionamento e desvio. 

 Mesa de rotação – sua função é suportar o mancal de apoio e rotação do carregador de 

navios. 

 Carregador de Navios – É formado por quatro grupos conjugados, que são: ponte 

giratória, sistema de lança retrátil, conjunto do transportador e sistema elétrico, destinados 

a movimentação de sal e por uma esteira contínua de 42” de largura e 102 m de 

comprimento. O carregador tem movimentos conjugados entre si que permite uma 

distribuição de carga nos porões dos navios com capacidade de aproximadamente 25.000 

t, sem que seja necessária a movimentação dos mesmos. 

 Estrutura Suporte do Trilho Curvo – A viga curva é uma estrutura em caixão soldada, 

sustentada por cinco suportes menores constituídos de estacas tubulares contraventadas. 

Na parte superior da viga estão fixados os trilhos cuja curvatura determina o movimento 

giratório do carregador. 

As instalações gerais e instalações de suprimento possuem: 

 Armazenagem – No Terminal, a maior parte da superfície é descoberta que corresponde 

o pátio de estocagem de sal, constituído em pilhas com altura máxima de 14 m, em 

decorrência do limite que a correia dos descarregadores pode atingir. Possui cerca de 

15.000m2 de área, permitindo a armazenagem estática de aproximadamente 100.000 

toneladas de sal. 

 Instalações de Apoio – No pavimento superior situam-se a enfermaria, a cozinha, o 

refeitório, a sala de rádio, o escritório de pessoal administrativo, o escritório da gerência 

de operação e duas suítes (acomodações) e na cobertura do prédio existe uma área de lazer 

e um heliponto. 

 Energia Elétrica – A energia elétrica é gerada e fornecida aos equipamentos 

operacionais no próprio Terminal, através de três grupos geradores. 

 Abastecimento de Água -  No Terminal existe um poço artesiano que garante o 

abastecimento do Terminal fornecendo água que é retirada a 1.282 m de profundidade. 
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 Comunicação e Telefones – O Terminal dispõe de duas linhas telefônicas, dois telefones 

públicos e de rádio localizados em sala própria, no pavimento superior da edificação, 

permitindo comunicação entre o Terminal e Areia Branca. Não existem tomadas para 

ligações de telefones às embarcações na faixa do cais. 

 Abastecimento de Combustível – O óleo diesel, que alimenta os grupos geradores, 

tratores e pás carregadeiras, é transportado para o Terminal através das barcaças que 

transferem sal para o Terminal. O óleo é bombeado para dois tanques de 50.000 litros de 

capacidade, localizados na área de serviço. 

 2.4. 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 equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível topográfico. 

Os ecobatímetros (Figura 2.5 A e 2.5 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 2.5: (A) e (B) Ecobatímetro utilizado pela batimetria para medir a profundidade dos oceanos, lagos 
e rios. 

 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, 

(A) (B) 
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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 

frequências, 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 frequências (grupo de frequências conhecidas). Atua por varredura, cobrindo uma 

determinada área, como é apresentado no mapa de exemplo da figura 2.6. 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. 

 

Figura 2.6: Exemplo de mapa batimétrico da porção retilínea e externa do canal de acesso ao Porto de 
Cabedelo/PB com uma largura de aproximadamente 152 m, com profundidades variando entre 3,71 a 11,5 
m. Neste trecho do canal observam-se grandes formas de leito. Fonte: FRAZÃO, L.S. (2011). 

 

As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto levantamentos 

batimétricos de alta e baixa frequência, 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 
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vazamentos acidentais, além de obter a relação entre tipos de leito marinho e as condições 

hidrodinâmicas atuais na região estudada. 

 

2.5. 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. 

Em 11 de fevereiro de 2013 foi lançada ao espaço a Missão de Continuidade dos Dados Landsat 

(LDCM) – chamada de Landsat 8. Esse novo satélite traz várias novidades importantes para 

usuários que demandam mapeamentos em mesoescala, como o Brasil. Com dois novos sensores: 

o sensor espectral OLI e o sensor termal TIRS, as melhoras na resolução espectral são muito 

positivas, proporcionam um melhor desempenho radiométrico, quantificado em uma faixa 

dinâmica de 16 bits. Essa melhoria (uma vez que as imagens anteriores possuíam 8 bits) possibilita 

uma maior caracterização de alvos da imagem, e podem contribuir bastante para a diminuição do 

efeito de sombras.  

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 como mostra a 

Figura 2.7 . Outros autores preferem restringir o conceito à área de aplicação de monitoramento 

da superfície terrestre.  

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

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

 

 

Figura 2.7: Esquema da interação do satélite com o objeto investigado e fontes de energia. 
(Foto/Divulgação: parquedaciencia.blogspot.com.br). 
 

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. 

O Sensoriamento Remoto pode ser em nível terrestre, suborbital e orbital. Os representantes 

mais conhecidos do nível suborbital 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. 
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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. 

 

2.6.  O Processamento Digital de Imagens 

 

O processamento digital de imagens é o conjunto de procedimentos relativos à manipulação 

e análise através do computador. Sua função primordial é a de fornecer ferramentas para facilitar 

a identificação e a extração de informações qualitativas e quantitativas do ambiente de modo a 

facilitar a interpretação das imagens de sensoriamento remoto (CROSTA, 1993).  

Hoje em dia, o PDI de imagens 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, apresenta-se como exemplo 

a Figura 2.8, referente ao estudo feito por Frazão (2016) no Porto de Cabedelo na Paraíba, onde, a 

partir das técnicas de PDI foi possível verificar estruturas sigmoidais semelhantes a sandwaves 

que aparecem alongadas no sentido NW-SE (setas pretas), bancos arenosos que aparecem 

dispostos no sentido N-S por mais de 10 km ao longo da imagem (setas vermelhas), visivelmente 

maiores, longas e contínuas, acompanhando a geometria do continente, provavelmente definindo 

a posição pretérita de antigas linhas de costa submersas. Essas estruturas acompanham a presença 

de possíveis beachrocks que também se estendem de N-S, ao longo da margem do continente 

(setas azuis). Ainda na Figura 2.8, as tonalidades em vermelho e em azul no Estuário do Rio 

Paraíba do Norte demonstram possivelmente a presença de matéria orgânica transportada pela 

água desse estuário. As cores em tons amarelados 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 para N.  

Por fim, as cores em tons esverdeados aparecem mais afastadas do continente, denotando 

águas oceânicas profundas e pobres em sedimento em suspensão e matéria orgânica. As áreas sem 

a proteção de beachrocks sofrem maior erosão, pelo efeito de ondas e marés, como mostram as 

linhas de costa em formas côncavas (setas brancas) ao longo do litoral. 
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Figura 2.8: Carta imagem do LANDSAT7 ETM+ (2001) com composição colorida RGBI 4-2-
NDWI - PC1, com filtragem direcional 5x5, realçando a morfologia submersa presentes na área 
do Porto de Cabedelo, PB, Brasil.  Fonte: FRAZÃO et al (2016). 

 

Com o exemplo da imagem acima, verifica-se que a integração de produtos multidados 

(mapas digitais e imagens de sensores remotos) aliados às técnicas de PDI, mostram-se eficientes 

ferramentas para a caracterização geomorfológica de determinadas áreas realçando estruturas 

submersas que antes não eram perceptíveis nas imagens. 

 

2.7. Estimação de Batimetria Através de Uma Imagem de Satélite  

 

Os levantamentos batimétricos por ecobatímetro são lentos e de alto custo, uma vez que 

necessitam de embarcação e pessoal capacitado. Uma alternativa para a obtenção de batimetria em 

áreas rasas é a extração desta informação a partir de imagens obtidas por sensores remotos. Esse 

procedimento tem se mostrado eficaz, especialmente quando se utiliza imagens de satélites 

multiespectrais (Lyzenga, 1978; Philpot, 1989; Nordman et al., 1990). 
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O uso de produtos de sensoriamento remoto para estimativas de batimetria depende da 

disponibilidade de dados de alta resolução espectral e radiométrica. O programa de satélites 

Landsat lançou em 2013 o novo sensor OLI (Operational Land Imager). Esse sensor representa 

melhoria espectral e, principalmente, radiométrica em relação a seus predecessores (i.e., MSS, TM 

e ETM+). Em geral, o uso de dados de imagem Landsat como fonte de mapeamento batimétrico 

tem várias vantagens. As imagens dos satélites Landsat fornecem uma cobertura bidimensional 

contínua melhor que as séries de pontos de profundidade que são geralmente obtidas por medições 

feitas a bordo de barcos. A repetição da cobertura pode ser feita a cada 16 dias, permitindo a 

separação de feições permanentes de outras não permanentes, tais quais qualidade da água e 

variações atmosféricas. A repetitividade da cobertura também permite atualizações de 

profundidades em regiões arenosas, as quais podem mudar por processos de erosão e deposição 

ao longo do tempo ou após seguidas tempestades (NORDMAN et al., 1990). 

Depois de tratada de efeitos da atmosfera e de maré, as células, ou pixels, da imagem 

contêm informações a respeito do tipo de fundo (para regiões oticamente rasas, ou seja, locais onde 

a radiância passa por toda a coluna d’água e atinge o fundo), tipo de água e profundidade da coluna 

d’água. 

Os modelos mais simples de estimativa de profundidade a partir de dados orbitais utilizam 

apenas uma banda do espectro-eletromagnético e assumem que as características físico-químicas 

no perfil da lâmina d’água são constantes. Outro tipo de modelo simples e que vem sendo bastante 

utilizado na estimativa batimétrica, é ajustado a partir da relação empírica existente entre os valores 

medidos de batimetria e as bandas espectrais da região do espectro eletromagnético (FONSTAD 

et al., 2005; CARBONNEAU et al., 2006; LESSER & MOBLEY, 2007; LEGLEITER & 

KYRIAKIDIS, 2008; LEGLEITER & ROBERTS, 2009 a; LEGLEITER et al., 2009 b).  

No Brasil, KRUG e NOERENBERG (2007) ajustaram modelos de regressão de estimativa 

de batimetria a partir de dados do satélite Landsat 7, encontrando boa relação entre os dados 

medidos e estimados apresentados na Figura 2.9. Em outro trabalho, RIBEIRO et al. (2005) 

ajustaram modelos de batimetria a partir de dados orbitais do satélite de alta resolução espacial 

IKONOS, também encontrando alta correlação entre os valores de batimetria medido e estimado. 

Entretanto, apesar de apresentarem bons resultados, os modelos de batimetria ajustados a partir de 

dados orbitais apresentam algumas limitações, como a utilização em lagos de grande profundidade 

(GAO, 2009). 
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Figura 2.9: Batimetria estimada para o setor norte do Complexo Estuarino de Paranaguá a partir 
do Índice de Diferença Normalizada da Água – NDWI. As profundidades estão em metros. KRUG 
e NOERENBERG (2007). 

 

A aplicação deste método, de fácil execução, pode ser de grande valia para regiões onde 

não existam dados batimétricos ou estes estejam desatualizados, como locais onde ocorrem 

variações morfológicas subaquáticas. Dados de sensoriamento remoto podem prover uma 

contribuição valorosa na batimetria. 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 pequeno porte. 
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Capítulo 3 
 

Materiais e Métodos 
 

3.1 Introdução 
 
 

A estratégia metodológica aplicada na elaboração desta Tese foi desenvolvida em conjunto 

com a equipe de pesquisa do Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geologia 

(GEOPRO/UFRN), com apoio da (CODERN), na época representada por seu diretor presidente, 

o engenheiro Emerson Fernandes Daniel Júnior e com Orientação do Prof. Dr. Venerando 

Eustáquio Amaro (DG/PPGCEP/UFRN). Os dados levantados nesta Tese em conjunto com seus 

resultados 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 Cânion Apodi-Mossoró, que 

abriga o Porto Ilha de Areia Branca localizado no Estado do Rio Grande do Norte. 

 As atividades foram subdivididas nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica e 

cartográfica, trabalhos de campo: levantamento batimétrico (profundidade) e medição dos 

parâmetros físico-oceanográficos (marés, ondas, direção e velocidade das correntes), 

termodinâmicos (temperatura, salinidade e densidade) da água do mar e meteorológicos 

(precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, velocidade e direção dos ventos), 

etapa de laboratório para processamento e análise dos dados através dos métodos estatísticos, 

confecção das cartas batimétricas, e ferramentas de sensoriamento remoto para processamento 

digital de imagens e estimação de batimetria a partir de uma imagem de satélite Landsat 7 ETM+ 

(2014) e Landsat 8 OLI (2015) e , conforme sequência ilustrada no fluxograma da Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Fluxograma metodológico empregado no desenvolvimento da tese. 

 

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 do Rio Grande do Norte, 

principalmente naqueles denominados por regimes de mesomarés. 

Para este trabalho foram consultadas 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 do Rio Grande do Norte - CODERN, foi realizado o primeiro 

passo de 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 2010, onde foram definidas as seções batimétricas 

na área da Bacia de Evolução e do Canal de Acesso ao Terminal Salineiro.  
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3.3. Aquisição de Dados de Campo 

 

Os trabalhos de campo foram executados em três etapas: (1) a primeira etapa consistiu da 

instalação e nivelamento da estação maregráfica e sua aferição na estação instalada no cais do 

Porto de Areia Branca; (2) a segunda etapa compreendeu a aquisição de dados hidroacústicos 

batimétricos com ecossonda vertical ao longo do canal principal de navegação e bacia de evolução 

do Terminal Salineiro, e (3) na terceira etapa ocorreu a medição dos parâmetros físico-

oceanográficos (marés, ondas, direção e velocidade das correntes) e termodinâmicos (temperatura, 

salinidade e densidade superficial do mar). 

 

3.3.1. Instalação e Nivelamento da Estação Maregráfica 

 

No dia 01 de setembro de 2010 às 08:00 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 Areia Branca. Então foi repassada a ficha F-41-720-001/61 da 

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

porém a estação maregráfica no Porto de Areia Branca não existia mais. A partir disso foi instalada 

a estação maregráfica no Porto de Areia Branca, com as seguintes coordenadas geográficas 04º 

57’,5 S e 37º 08’,3 W, e nivelada no dia 10 de setembro de 2010 às 08:00 hs com duas referências 

de nível (RN-1 e IBGE), como mostra o diagrama de nivelamento (Figura 3.2). Neste nivelamento 

foi instalada uma régua de alumínio com 4 m de comprimento e múltiplos a cada 2 cm. O nível de 

redução calculado para esta estação foi de 18,75 cm acima do zero da régua, sendo este nível 

obtido a partir do nivelamento geométrico da estação maregráfica (Figura 3.3). 

Para leitura da amplitude de maré no Porto de Areia Branca, nos dias 25, 26 e 27 de outubro 

de 2010, foram instalados sensores de pressão e correlacionado com a leitura da régua (Figura 

3.4), tanto no Terminal Salineiro de Areia Branca (TERMISA) como no Porto de Areia Branca. 
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Figura 3.2: Esquema do nivelamento geométrico da estação maregráfica instalada no Porto de Areia 
Branca. 
 

 

Figura 3.3: Cálculo do nível de redução da maré (a e b) nivelamento da estação maregráfica (c) com a 
fixação da régua de alumínio (d) para nivelamento geométrico da estação maregráfica instalada no Porto 
de Areia Branca (RN). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 3.4: Sensor de Pressão: detalhes da montagem (a) e (b) instalação para medição da variação da 
amplitude de maré no Porto de Areia Branca (RN). 
 

3.3.2. Aquisição dos Dados Hidroacústicos Batimétricos  

 

O levantamento batimétrico na região de delimitação da área da bacia de evolução e do 

canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia Branca foi realizado utilizando-se como meio 

flutuante a embarcação da praticagem com 13,20 metros de comprimento (Figura 3.5). Esta 

embarcação foi excelente para o levantamento batimétrico visto que a mesma possui apenas 80 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) Notebook HP modelo 

Pavilion dv 4000 com o software HYPACK 2009 e v) um monitor LCD 17” widescreen da LG 

como repetidora de sinal, ambos os equipamentos instalados e em perfeito 

funcionamento a bordo da embarcação (Figura 3.6). A calibração da ecossonda de feixe vertical 

foi realizada a cada início de operação, levando em consideração a velocidade do som de 1.526,18 

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). 

(a) (b) 
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Os dados adquiridos tanto pelo ecobatímetro quanto pelo DGPS foram armazenados, 

monitorados e sincronizados no notebook através do software HYPACK SURVEY 2010. 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 (Figura 3.7 A e B). 

Figura 3.5: Embarcação da praticagem utilizada no levantamento batimétrico (A e B). 

 

Figura 3.6: Equipamentos instalados e em operação a bordo da embarcação da praticagem: (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) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Figura 3.7: (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 do Canal de Acesso do Terminal Salineiro de Areia Branca, 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 400W da Xantrex 

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

voltagem 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 2010. 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 coletados 10 medidas de 

profundidade, permitindo assim o registro continuo dos dados batimétricos. Os dados de 

coordenadas (GGA) foram coletados com as projeções UTM e geográfica, ambas com o datum 

WGS84. 

A coleta de campo dos dados batimétricos se realizou durante o período de 25 a 27 de outubro 

de 2010, ao longo do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia 

Branca.  

O principal método acústico utilizado neste trabalho foi a ecossonda vertical operando na 

frequência de 210 kHz, e com perfis equidistantes a cada 50 m (os perfis batimétricos sondados 

(a) (b) 
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foram traçados com uma extrapolação de 50 metros para cada lado, ou seja, com uma sobrelargura 

de 50 m para cada lado, a partir da área autorizada a ser sondada que foi repassada pela CODERN). 

Então foram criados 593 perfis batimétricos distribuídos de forma perpendicular ao longo do 

canal de acesso e bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca, totalizando cerca de 

140 km de sondagem no canal de acesso e 14 km na bacia de evolução (Figura 3.8), seguindo o 

procedimento adotado pelo software HYPACK Max.   

 

 

Figura 3.8: Distribuição espacial dos pontos batimétricos, sendo 593 perfis levantados equidistantes a cada 
50 metros ao longo da bacia de evolução (A) e do canal de acesso ao Terminal Salineiro de Areia Branca/RN 
(B). 
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3.3.3 Aquisição dos Dados Físico-Oceanográficos  

 

A costa setentrional do Rio Grande do Norte está exposta a alta energia em função de uma 

complexa interação de fluxos gerados pelos processos costeiros (ondas, correntes e marés). A 

figura 3.9 mostra o mapa de localização da estação físico-oceanográfica e o local de fundeio das 

medições com ADCP, denominada de Areia Branca (seta vermelha).  

O correntômetro tipo ADCP foi fundeado na plataforma continental adjacente a barra de 

Areia Branca, com as coordenadas 04º 51' 5,1628" S e 37º 04' 24,7458" W e as atividades 

relacionadas à medição dos parâmetros físico-oceanográficos (marés, ondas, direção e intensidade 

das correntes) e termodinâmicos (temperatura, salinidade, sigma-t) foram realizadas no período 

entre 01 a 25 de março de 2011. 

 

 

Figura 3.9: Localização da estação fixa de Areia Branca para medição dos parâmetros físico-
oceanográficos com ADCP. 

 

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) (Figuras 3.10). 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.             
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Figura 3.10: (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). (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 enseada de 

Mucuripe 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 velocidade da 

água. Geralmente esses parâmetros são observados previamente, com a calibração e teste do 

equipamento. 

(b) (a) 

(c) (d) 
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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 comporta de acordo com 

as condições ambientais da região, conforme a figura 3.11 (a) e (b). 

 

  

Figura 3.11: (A) e (B) Tela do software AquaPro v 1.27 da Nortek, mostrando a aquisição dos dados de 
corrente de maré. 
 

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

medições ocorreram durante um período de 24 hs em todas as estações fixas de fundeio e medidos 

continuamente num intervalo de cada 0,5 segundos. 

 

3.4.  Processamento dos Dados de Campo 

 

3.4.1 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 

2010 e AutoCad 2010, respectivamente. No processamento os dados foram editados para que os 

problemas ocorridos durante a aquisição fossem corrigidos, ou seja, retirada dos “spikes” (Figura 

3.12). 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 Porto de Areia Branca. 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.  

(b) (a) 
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Figura 3.12: Edição dos perfis batimétricos no software Hypack 2011 e retiradas dos spikes. 

 

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. 

 

3.4.2 Delimitação das Subáreas para Elaboração dos Mapas de Morfologia de Fundo 

 

Nesta etapa o estudo se propôs a comparar os dados da Carta Batimétrica nº. 720 da 

DHN/CHM de 2009 com os dados coletados in situ em 2010 (denominados aqui como Termisa 

2010). Devido a isso o processamento e a análise dos dados batimétricos, teve como produto quatro 

cartas batimétricas 2D no padrão DHN, sendo duas cartas batimétricas 2D pelo método da 

Krigagem e duas pelo método Vizinho Natural, apresentando as profundidades em metros.  

Na graduação da escala de cores prevalece o azul equivalendo as áreas com menor 

profundidade e rosa para as áreas com maior profundidade, na escala de 1:2.500.  

Cada uma das quatro cartas batimétricas recebeu a delimitação de quatro subáreas tracejadas 

em vermelho como mostra a Figura 3.13, para geração dos mapas de morfologia de fundo em 3D 

apenas para o trecho do canal submerso, então a partir disso foram gerados 8 mapas de morfologia 

de fundo. 
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Figura 3.13: Carta Batimétrica nº. 720 da DHN/CHM, mostrando a área sondada e as 4 subáreas ao longo 
do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, pelo método 
interpolador Krigagem. 
 

Após esta etapa de comparação entre os mapas em 2D, ainda foram criados dois mapas de 

morfologia de fundo da área de estudo completa com os dados de campo de 2010 para comparar 

as feições entre a Krigagem e Vizinho Natural. 

 

3.4.3 Estatística Descritiva dos Dados Batimétricos  
 
 

Para o cálculo da estatística descritiva dos dados batimétricos, utilizou-se três conjuntos de 

dados: o primeiro conjunto de dados obtido a partir da digitalização manual da Carta Náutica da 

região nº 720 (DHN, 2009) compreendendo a área do Porto Ilha, disponibilizada em formato raster 

na Internet pela DHN. O segundo conjunto de dados batimétricos refere-se ao obtido a partir de 
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levantamento batimétrico in situ realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2010, ao longo do 

canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca. E o terceiro 

conjunto de dados refere-se aos valores de batimetria extraídos de uma imagem de satélite Landsat 

7 ETM+ (05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015). 

 Após esta etapa inicial, foi feita a reamostragem e interpolação dos dados utilizando o 

Software ArcGis com os dois métodos: Natural Neighbor (Vizinho Natural) e Kriging (Krigagem) 

e para o cálculo das estatísticas descritivas e geração de mapas batimétricos e posterior comparação 

entre os mapas de morfologia de fundo.  

De acordo com Moura (2010), entre os doze métodos testados por ele, os dois citados acima 

estão entre aqueles que reproduzem de maneira mais real as feições submersas. E de acordo com 

o manual do Software Surfer (2008) e com Yang et al. (2004), as características gerais dos métodos 

de interpolação/aproximação utilizados são descritas com as seguintes definições: 

 a) Natural Neighbor (Vizinho Natural) – gera bons contornos para áreas que apresentam 

densidade variada de dados. Utiliza-se de uma média ponderada dos pontos de dados vizinhos, 

considerando como peso as 53 áreas dos Polígonos de Thiessen (Procedimento utilizado para 

dividir uma área em polígonos, de modo que todos os locais ligados a um ponto central 

determinado estejam englobados no mesmo polígono. As linhas demarcatórias são definidas em 

posições equidistantes entre dois pontos adjacentes) que são usados no algoritmo de interpolação 

dada pela fórmula 𝑃 =
∑

∑
. Esse método não extrapola valores de ‘z’ para fora do domínio.  

b) Kriging (Krigagem) – é um dos métodos mais flexíveis e é útil para quase toda distribuição 

de dados, produzindo mapas com boa coerência visual a partir de dados irregularmente espaçados. 

A krigagem pode gerar uma interpolação exata ou com alisamentos, dependendo dos parâmetros 

especificados pelo usuário. Para grandes conjuntos de dados, a krigagem pode ser lenta. Ela pode 

extrapolar valores de ‘z’ para fora do domínio. Neste trabalho foi aplicado o default do software 

Surfer 8.0, sendo a Krigagem representada pela equação (𝑍 = ∑ 𝑊 𝑍 ), onde o valor a ser 

estimado (ZA) é o somatório dos produtos entre os valores da variável obtidos nos pontos 

conhecidos (Zi) e os respectivos pesos calculados (Wi) para os pontos i, com i variando de 1 até 

N. 

As características gerais dos métodos de interpolação utilizados são apresentadas na Figura 

3.14.  
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Figura 3.14: Comparação entre os métodos de interpolação: A) Vizinho Natural (Polígonos de Thiessen) 
e B) Krigagem (extraído de Günter Blöschl and Rodger Grayson - Spatial Patterns in Catchment Hydrology 
Observations and Modelling – Modificado de Walter Collischonn). 
 
 
3.4.4 Medidas Estatísticas de Erro 

 

Existem na literatura diversas medidas de erro disponíveis, podendo-se citar, dentre elas, 

comparações gráficas, diagramas de dispersão, coeficiente de correlação, erro quadrático 

acumulado, raiz do erro médio quadrático (RMSE), erro percentual médio absoluto (MAPE).  

Nesta tese, além da estatística descritiva dos dados, foram usadas duas medidas de erro 

(MAPE e RMSE), e o coeficiente de correlação (R²). Adotou-se, ainda, o índice de concordância 

(d) definido por Willmott et al. (1985), que se reflete num valor adimensional entre 0 e 1, indicando 

uma maior concordância entre os dados observados e previstos na medida em que esse valor se 

aproxima de 1. As equações para os cálculos dessas medidas e índices estão apresentadas a seguir: 
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Onde O e P são os valores observados e previstos (interpolados), e , suas respectivas 
médias. 
 

3.5. Aquisição e Processamento dos Parâmetros Meteorológicos 

 

Os dados climáticos utilizados nesta Tese e inseridos no capítulo 1 para compor a 

caracterização climatológica da área de estudo, foram obtidos no banco de dados do INMET, 

referente à Estação Climatológica de Mossoró no. A-318, para os anos de 2009 a 2014.  

O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET possui medições referentes à temperatura 

do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, ponto de orvalho, radiação, precipitação 

pluviométrica, além de dados da velocidade e direção dos ventos.  

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

pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar e regime de ventos (velocidade e direção). 

O tratamento estatístico dos parâmetros meteorológicos ocorreu utilizando-se os softwares Excel 

e Grapher 7. 
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3.6. Processamento Digital das Imagens de Satélite  

As imagens obtidas a partir dos satélites americanos Landsat são as mais conhecidas, 

acessíveis e utilizadas em nosso país (FLORENZANO, 2002). Nesta tese foram usadas imagens 

do Landsat 7 ETM+ (05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015). 

O Landsat 7 foi lançado em 1999, onde o sensor TM foi substituído pelo ETM+ (Enhanced 

Thematic Mapper, plus). O ETM+ possui uma resolução espacial mais fina e maior fidelidade 

geométrica. Além das configurações básicas do TM inclui ainda, um canal pancromático (da região 

do visível e infravermelho próximo) com resolução espacial de 15 m e resolução espacial na banda 

termal de 60m (FLORENZANO, 2002). Possui uma resolução temporal de 16 dias, com horário 

local médio de passagem às 10h. Cada imagem obtida cobre uma área de 185 por 185 km. Sua 

órbita é circular, quase polar e síncrona com o Sol. Sobre as bandas espectrais e resolução espacial 

pode-se dizer que: 

As bandas do visível e do infra vermelho mantiveram a resolução espacial de 30 m do Landsat 5 

(canais 1,2,3,4,5 e 7) 

As bandas do infra vermelho termal (canais 6L e 6H) passam a ser adquiridas com resolução de 

60 m, contra 120 m no Landsat 5. 

A nova banda Pancromática (canal 8) tem 15 m de resolução espacial. 

O quadro comparativo abaixo (Tabela 1) ilustra as diferenças de resolução espectral entre 

o sensor TM do Landsat 5 e o sensor ETM+ do Landsat 7. Os valores abaixo, em µ, representam 

os limites de comprimentos de onda de sensibilidade das bandas espectrais: 

 

Tabela 1: Características espectrais dos instrumentos TM e ETM+ / Landsat 7. 

 

 

Em 11 de fevereiro de 2013 foi lançada ao espaço a Missão de Continuidade dos Dados 

Landsat (LDCM) – chamada de Landsat 8. Esse novo satélite traz várias novidades importantes 

para usuários que demandam mapeamentos em mesoescala, como o Brasil. Com dois novos 

sensores: o sensor espectral OLI e o sensor termal TIRS, as melhoras na resolução espectral são 

muito positivas, proporcionam um melhor desempenho radiométrico, quantificado em uma faixa 

dinâmica de 12 bits. Essa melhoria (uma vez que as imagens anteriores possuíam 8 bits) possibilita 

uma maior caracterização de alvos da imagem, e podem contribuir bastante para a diminuição do 

efeito de sombras.  
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O sistema sensor (OLI) - Landsat 8 inclui três novas bandas, a banda azul profundo para 

estudos voltados a zona costeira e estudos de aerossol; a banda do infravermelho de ondas curtas 

para a detecção de cirrus; e uma banda de avaliação da qualidade. O sensor do infravermelho 

(TIRS - Thermal Infrared Sensor) fornece duas bandas do termal. Estes sensores fornecem uma 

melhor relação sinal-ruído (SNR) de desempenho radiométrico quantizado por meio de uma gama 

dinâmica de 16 bits. O sensor oferece melhor desempenho perante ruídos, permitindo uma melhor 

caracterização do uso de cobertura do solo. Na Tabela 2 seguem as características espectrais dos 

instrumentos imaginadores OLI e TIRS. 

Tabela 2: Características espectrais dos instrumentos OLI e TIRS / Landsat 8. 

 

 

Então esta etapa consistiu na aplicação de técnicas de processamento digital nas imagens 

do satélite Landsat 7 ETM+ (05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015) especificadas na Tabela 

3, que serviram como fonte de informações para análises da área do Porto Ilha de Areia Branca.  

Tabela 3: Características das Imagens do Landsat 7 e Landsat 8 usadas na tese. 

Data Satélite Sensor 
Horário de 
Aquisição 

Resolução 
Espacial 

Datum Projeção 
Ponto/ 
Órbita 

05/07/2014 Landsat 7 ETM+ 12h59min 30 m WGS UTM-Z-24-Sul 216/63 

01/08/2015 Landsat 8 OLI 12h40min 30 m WGS UTM-Z-24-Sul 216/63 

 

3.6.1. Composições Coloridas em RGB 

 

Uma das maneiras mais tradicionais de se realizar a interpretação de produtos digitais é a 

combinação de três bandas espectrais no sistema de cores RGB (red, green, blue), pois esta 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, corpos aquosos e elementos pedo-

morfológicos.  
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Várias composições coloridas em RGB foram testadas para as imagens Landsat 8 neste 

trabalho. 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. Na Tabela 4 verificam-se os processamentos digitais aplicados 

nas imagens para os anos de 2013 e 2014. 

 

Tabela 4: Processamentos Digitais Aplicados nas Imagens 

SENSOR 
DATA DE 

IMAGEAMENTO 
PROCESSAMENTO DIGITAL DA IMAGEM 

Landsat 7 – ETM+ 05/07/2014  Composição colorida R3G2B1 True-Color 
Landsat 8 – OLI 01/08/2015  Composição colorida R4G3B2 True-Color 
Landsat 8 – OLI 01/08/2015  Composição colorida R4G2 NDWI 

 

3.6.2 Calibração Radiométrica e Correção Atmosférica da Imagem  

 

Nesta etapa foram utilizadas imagens do sensor orbital Operational Land Imager (OLI) a 

bordo do satélite Landsat 8 especificadas na Tabela 1, seguindo o fluxograma da Figura 3.14 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Fluxograma do Processamento das Imagens de Satélite. 

 

Após a seleção da área e aquisição das cenas, utilizou-se o programa “ENVI” – considerado 

por cientistas como solução de excelência na extração de informações sobre imagens geoespaciais 

para a etapa de calibração radiométrica e correção atmosférica. Esse processo de extração de 

informação de dados matriciais é utilizado dentro do Sensoriamento Remoto como uma forma de 

mapear as áreas a partir de seu comportamento espectral, ou seja, cada região de pixel mapeada 

representa a radiância do alvo em estudo.  

Seleção da área de estudo 

Aquisição das cenas Landsat – 
7 e 8 

ENVI  
 
 Calibração radiométrica 

Correção atmosférica 
(FLAASH) 
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O FLAASH-ENVI (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) é 

um módulo para correção atmosférica de diversos sensores utilizando os algoritmos mais 

avançados (MODTRAN). Podendo-se tratar tanto imagens multiespectrais quanto hiperespectrais 

na correção do efeito atmosférico incluindo vapor d'água, oxigênio, dióxido de carbono, metano, 

ozônio, espalhamento de aerosol e outros efeitos adjacentes. O processo de correção atmosférica 

é essencial para processamento de imagens orbitais, pois visa minimizar a influência dos fatores 

que compõem a atmosfera terrestre. 

 

3.6.2.1 Calibração Radiométrica 

 

Para ser executado, o FLAASH precisa de uma imagem de radiância para a entrada. Esta 

imagem foi criada nesta etapa através do processo de calibração radiométrica presente no sistema 

ENVI, onde todas as bandas de ambas as cenas foram transformadas de números digitais (DN) 

para medidas de radiância no topo da atmosfera. Tal conversão só é possível para cenas que 

apresentam arquivos de metadados (MTL), possibilitando o processo presente na Equação 

(EXELIS, 2014). 𝐿𝜆 = 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 ∗ 𝐷𝑁 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 + 𝑜𝑓𝑓𝑠et. 

 Então primeiramente foi necessário abrir a imagem Landsat 8, Figura 3.16 (A). Após isso 

selecionou-se um arquivo _MTL.txt metadata *, Figura 3.16 (B). Ao abrir o arquivo de metadados, 

o ENVI leu todo o conjunto de dados mais o metadados disponíveis. 

Na caixa de diálogo de seleção de arquivo de entrada, selecionou-se o conjunto de dados * 

MTL_Multispectral. Selecionou-se na opção Spatial subsetting a versão Full Extent, na opção 

Spectral subsetting a versão 7 of 7 bands e um clique em OK, Figura 3.16 (C). 

No campo de pesquisa da caixa de ferramentas, digitou-se a palavra "calibrar" e após isso 

um duplo clique sobre o nome da ferramenta Calibração Radiométrica que apareceu. Na caixa de 

diálogo Calibração Radiométrica foi fornecido para a imagem de entrada os dados em ponto-

flutuante, e o formato BIL de gravação da imagem. Nesta mesma caixa de diálogo deu-se um 

clique no botão Aplicar Configurações FLAASH. Isto criou um arquivo de saída que tem todos os 

critérios necessários para importar para FLAASH. O ENVI determina automaticamente o fator de 

escala correta para obter os dados nas unidades de radiância espectral que o FLAASH requer. Com 

Landsat, ele multiplica os valores de pixel por 0,1. Foi digitado um nome de arquivo de saída para 

a imagem calibrada e um clique em OK para executar o processo de calibração, Figura 3.16 (D). 

Neste processo foi criada uma imagem de ponto flutuante. Como se trata de uma imagem com 

tamanho de arquivo grande, o processo pode tornar-se lento e demorado.  
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Figura 3.16: Interface de Parâmetros do módulo FLAASH. (A) seleção da imagem Landsat 8,  (B) seleção 
do arquivo _MTL.txt metadata, (C) seleção do arquivo de entrada  MTL_Multispectral, e (D)  calibração 
radiométrica da imagem. 
 

3.6.2.2 Correção Atmosférica (FLAASH) 

 

Após a etapa anterior de calibração radiométrica, para iniciar o ENVI-FLAASH a partir do 

menu principal do ENVI, acesse a seguinte sequência de comandos: 

  · Basic Tools -> Preprocessing -> Calibration Utilities -> FLAASH ou apenas, 

  · Spectral -> FLAASH; 
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    A caixa de diálogo "FLAASH Atmospheric Correction Model Input Parameters" 

aparecerá, e nela selecionou-se o fator de escala "Use single scale factor for all bands", Figura 

3.17 (A). O ENVI determina automaticamente a localização no centro da cena a partir dos 

metadados, não sendo necessário digitar as coordenadas Lat and Lon, Figura 3.17 (B). 

 

  
 

Figura 3.17: Interface de Parâmetros do módulo FLAASH. (A) caixa de diálogo para correção atmosférica 
,  (B) a localização automática no centro da cena a partir dos metadados.  
 

 

 

 

 Na mesma caixa de diálogo "FLAASH Atmospheric Corrections Model Input Parameters" 

(Figura 3.18), no botão "Input Radiance Image" selecionou-se como um arquivo de entrada a 

imagem, calibrada em radiância, e foi indicado um diretório de saída no botão "Output Reflectance 

File".  Na caixa de texto "Rootname for FLAASH Files" nomeou-se um prefixo a ser adicionado 

nos arquivos processados em cada sessão do FLAASH.  
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Figura 3.18: Interface de parâmetros do módulo FLAASH. 
 
 
 Ainda na caixa de diálogo acima, Figura 3.18, foram inseridos os parâmetros da cena e as 

informações do sensor, que incluem a coordenada central da cena ("Lat e Lon"), a elevação média 

da superfície contida na cena em km ("Ground Elevation (Km)"), o tipo de sensor ("Sensor Type"), 

a altitude do sensor em km ("Sensor Altitude (Km)"), a data de imageamento ("Flight Date") e a 

hora UTC na qual a cena foi coletada no formato HHMMSS ("Flight Time"). O tamanho do pixel 

em metros ("Pixel Size (m)"), pois o valor do tamanho do pixel é usado para correção do efeito de 

adjacência.  Estes dados possibilitam que o FLAASH determine a posição solar e a sua incidência 

sobre a superfície. 

  Para configurar a seleção do modelo atmosférico, no campo "Atmospheric Model" 

selecionou-se um dos modelos atmosférico Tropical (T) que é compatível com as condições da 

região de estudo, na época em que a cena foi registrada para obtenção de melhores resultados, 

Figura 3.18.  

No campo "Aerosol Model" foi escolhido o modelo "Maritime" - representado pela camada 

limitada pelos oceanos ou costas litorâneas que recebem diretamente o vento proveniente do 

oceano. Ele é composto por dois componentes, um referente ao "spray" do mar e outro proveniente 

do aerosol continental rural (cujas grandes partículas são omitidas), e no campo “Aerosol 

Retrieval” foi selecionado a opção “2-Band (K-T)”, onde o valor inserido no campo da estimativa 

de visibilidade da cena ("Initial Visibility") foi de 40 km, o que indica condições atmosféricas 
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claras em toda a cena. No campo do valor da coluna de vapor d'água “Water Column Multiplier”, 

é determinado de acordo com um valor padrão do modelo atmosférico selecionado, multiplicado 

pelo melhor multiplicador de coluna d'água, neste caso por 1,00. Para finalizar clicou-se no botão 

“Multispectral Settings” e OK, Figura 3.18. 

  O passo seguinte foi utilizar Configurações de imagens Multi-espectrais "Multispectral 

Settings" (Figura 3.19), clicando na opção GUI - para selecionar os canais interativamente usando 

o FLAASH GUI.  

 
 
Figura 3.19: Interface de parâmetros para configurações de imagens Multi-espectrais "Multispectral 
Settings" no módulo FLAASH. 
 

No visualizador GUI (Figura 3.19) foi escolhido o menu "Kaufman-Rate Aerosol 

Retrieval", e nele foi definido o canal de reflectância máxima superior "Maximum Upper Channel 

Reflectance" e os valores da razão de reflectância "Reflectance Ratio". Estas configurações 

identificaram os pixels escuros usados para estimar a visibilidade. No “Upper Channel” os valores 

de reflectância e relação de reflectância recomendados são associados automaticamente através da 

escolha de uma das opções presentes no menu em cascata e um clique em OK, onde retorna-se 

para a interface dos parâmetros (Figura 3.18), nela deve-se clicar no botão “Apply” para aplicar 

todas as configurações inseridas e quando o processamento estiver concluído, abrir o gerenciador 

de dados e descer até o arquivo de reflectância que foi criado. 

 Para corrigir os valores de reflectância no arquivo criado, o FLAASH multiplica os valores 

de reflectância por 10.000 (Figura 3.20). O motivo dessa multiplicação é para converter os dados 

de reflectância para números inteiros, que ocupa menos espaço em disco do que os dados de ponto 
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flutuante, assim o armazenamento dos dados se torna mais eficiente. Para tal correção se torna 

necessário inserir a função:  

(b1 le 0)*0+ (b1 ge 10000)*1+ (b1 gt 0 and b1 lt 10000)*float(b1)/10000 na caixa de ferramentas 

Band Math localizado na pasta Band Algebra, em seguida clicar no botão Add to list e OK, Figura 

3.21 (A). Clicar em “Map Variable to Input File” e selecionar a imagem (o procedimento será 

aplicado para todas as bandas), Figura 3.21 (B).  Para finalizar um clique em OK e o arquivo 

com a reflectância corrigida foi nomeado e salvo, Figura 3.21 (C e D). 

 

 

Figura 3.20: arquivo criado com os valores de reflectância corrigidos para o setor do cânion Apodi-
Mossoró na plataforma setentrional do Rio Grande do Norte. 
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Figura 3.21: Interface dos parâmetros para corrigir os valores de reflectância na plataforma FLAASH. (A) 
função usada no Band Math, (B) seleção da imagem, (C e D) correção da reflectância aplicada e salvamento 
do arquivo. 
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3.7. Estimação de Batimetria Através de Uma Imagem de Satélite 

 

 

Figura 3.22: Malha de pontos batimétricos da Carta Náutica nº. 720 da DHN/CHM para a área de estudo 
em sobreposição na imagem LANDSAT 8 de 01/08/2015. 

 

A Figura 3.22 mostra a malha de pontos batimétricos da Carta Náutica 720 da DHN/CHM para 

a área de estudo em sobreposição na imagem LANDSAT 8 de 2015 que foi utilizada nesta pesquisa.  

A maior parte dos métodos encontrados na literatura para a extração de profundidade 

trabalha com valores de radiâncias recebidos pelo sensor. Uma forma de transformar o valor digital 

(digital number - DN) do pixel em valores de radiâncias é através da equação (Accioly et al., 2002): 

Ldi = Limin + [(Limax – Limin) / 255] * DN (1) 

 

onde Ldi é a radiância observada pelo sensor na banda i; Limin, a radiância mínima recebida pelo 

sensor, e Limax, a radiância máxima observada pelo sensor, estimadas de acordo com a área de 

estudo para cada banda para imagens Landsat 7 – ETM+. Estes valores estão disponíveis no 

manual do usuário (NASA, 2004), listados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Valores de radiância mínima (Limin) e radiância máxima (Limax) de cada banda para 
imagens entre os meses de agosto e novembro de 1999 (NASA, 2004). 

 

 

O modelo mais simples de extração de profundidade trabalha com transferência de 

radiâncias, segundo Philpot (1989), de forma geral: 

Ld = Lb exp (-gz) + Lw’ (2) 

 

onde Ld é a radiância observada pelo sensor; g o coeficiente de atenuação efetiva da água; z a 

profundidade da coluna d’água; Lb é a reflectância do fundo e Lw a radiância observada sobre água 

oticamente profunda. 

Ao utilizar este modelo, assume-se que as propriedades óticas da água são verticalmente 

homogêneas, bem como, consideram-se constantes sobre a cena: a iluminação, a transmissão 

atmosférica, o trajeto da radiância, o estado do mar, a reflectância da água, a reflectância do fundo 

e a atenuação efetiva da água. Assim, presumindo-se que os parâmetros Lb, Lw e g são constantes 

sobre a cena, e conhecendo os valores de Ld para uma ou mais profundidades, pode-se encontrar 

os valores de Lb e g. Sempre que Lw é tomado como constante, o procedimento usual é linearizar 

a equação (2), definindo, desta forma, uma nova variável (X), a qual varia linearmente com a 

profundidade: 

X = ln(Ld – Lw) = ln(Lb) – gz. (3) 
 

Isolando z, tem-se a seguinte equação: 
 

z = -1/g * ln(Ld – Lw) + 1/g * lnLb (4) 
 

PHILPOT (1989) explora as implicações causadas pela suposição de invariância horizontal 

do modelo simples. O autor recomenda o uso de imagens multiespectrais para mapeamento 

batimétrico quantitativo e explorado os problemas que se encontra quando as condições estão 

abaixo das ideais. A partir do modelo simples, derivam-se equações para três exemplos, onde no 

primeiro a única variável considerada é a profundidade, o segundo tem como variável também o 

tipo de fundo e o terceiro caso cita o tipo de água como uma outra variável na cena. 

Ao elaborar um pouco mais o modelo acima descrito, LYZENGA (1978) acrescenta à 

equação os seguintes parâmetros: 

Ld = Lw + kiLb.exp(-gfz) (5) 
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onde ki é uma constante que inclui a irradiância solar, a transmitância da atmosfera e da superfície 

da água, e a redução da radiância devido à refração na superfície da água e f é um fator geométrico 

para considerar o trajeto do feixe através da água. 

LYZENGA (1978) ainda sugere que uma extensão deste método é calcular a profundidade 

a partir de duas ou mais bandas e fazer a média dos resultados. NORDMAN ET al. (1990) utilizam 

a generalização do método de duas bandas, chamado de método de múltiplas bandas, para extrair 

as profundidades usando N bandas por:  

z = a0 + a1xn1 + a2xn2 + ... + aNxnN (6) 

 

onde xni = ln(Ldi – Lwi). 

 

Para aplicar esse método, devem-se conhecer as profundidades de alguns pontos da cena. 

Essas profundidades tornam-se as variáveis dependentes e seus respectivos XNi as variáveis 

independentes de uma equação de regressão. A análise de regressão é realizada para determinar os 

coeficientes a0, a1, ..., aN. 

A escala de profundidade possível de ser medida é limitada para uma dada banda porque a 

profundidade de penetração é proporcional ao seu coeficiente de atenuação. Assim, uma vez que 

diferentes bandas penetram em diferentes profundidades na água, métodos de canais múltiplos de 

extração de profundidade são bem sucedidos (NORDMAN et al., 1990). 

Para TEDESCO (2003) os modelos propostos pela literatura, como os descritos acima, 

envolvem diversas incógnitas difíceis de serem determinadas. A autora sugere o emprego da 

regressão linear entre profundidades e o logaritmo natural dos níveis de cinza de uma imagem 

IKONOS para os valores a0 e a1 de seu modelo, 

z = a0 + a1*lnNC (7) 

 

sendo a0 o ponto de interceptação da reta no eixo y e a1 o coeficiente de inclinação da mesma. 

  

3.7.1. A COMPOSIÇÃO USANDO O ÍNDICE DA DIFERENÇA 

NORMALIZADA DA ÁGUA (NDWI) 

 

Dentre os métodos e técnicas de processamento de imagens de sensoriamento remoto com 

vistas à analise hidrológica, destaca-se também o Índice da Diferença Normalizada de Água 

(Normalized Difference Water Index – NDWI), um método desenvolvido por McFeeters (1996) 
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com o intuito de delinear feições presentes no ambiente aquático, e realçar a presença das mesmas 

nas imagens. Este método é derivado do Índice da Diferença Normalizada de Vegetação (NDVI – 

Normalized Difference Vegetation Index).  

McFeeters (1996) modificou a fórmula do NDVI invertendo as variáveis e usando a banda 

verde ao invés da banda vermelha, a fim de obter melhores resultados voltados à água.  

O NDWI é um índice derivado de satélite a partir do infravermelho próximo (NIR) e dos 

canais de infravermelho de ondas curtas (SWIR), e pode ser utilizado para estimar o teor de 

umidade na vegetação, bem como para destacar os corpos d’água presentes em uma imagem de 

satélite. 

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: 

 

 

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. Assim, os 

resultados desta equação são água com valores positivos, enquanto o solo e a vegetação apresentam 

valores negativos ou zero (MCFEETERS, 1996; XU, 2007; HERBEI; DRAGOMIR, 2012). 

De acordo com McFEETERS (1996), a seleção destas bandas tem a intenção de: (1) maximizar 

a reflectância típica de feições na água nos comprimentos de onda relativos ao canal verde; (2) 

minimizar a baixa reflectância no infra-vermelho próximo de feições na água; e (3) utilizar a alta 

reflectância no infra-vermelho próximo por feições de vegetação terrestre e solo 

 

3.7.1.1 Obtenção do Indice de Diferença Normalizada da Água 
 
Utilizaram-se duas bandas do satélite Landsat 8; a banda 2 (G), correspondente à região verde 

do espectro-eletromagnético do visível e a banda 4 (Infra Vermelho Próximo), correspondendo à 

região do infravermelho próximo pela equação de (McFeeters, 1996) descrita anteriormente. A 

partir destas bandas, foi estimado o Índice da Diferença Normalizada da Água (NDWI), através 

da equação a seguir inserida no módulo “Band Math” (ferramenta de processamento de imagem) 

do software Envi: 

 

(((float(b2)-float(b4))/(float(b2)+float(b4)))) 
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Cada banda na expressão é mapeada para uma banda de imagem de entrada, feito a razão 

entre as bandas, a saída resultante é um novo arquivo de imagem salvo no formato GEOTIFF 

(Figura 3.23). 

 

 

Figura 3.23: Novo arquivo de imagem com os valores estimados para o Índice da Diferença Normalizada 
da Água (NDWI) salvo no formato GEOTIFF. 
 

Para os pontos de batimetria medidos em campo, foram associados os valores das 

respectivas bandas da imagem e do NDWI. A associação foi feita pelas coordenadas coletadas em 

campo com o GPS e os respectivos valores de coordenadas na imagem. A projeção final foi 

UTM/WGS84, zona 24 Sul (Figura 3.24).  
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Figura 3.24: Associação dos pontos de batimetria medidos em campo com valores das respectivas bandas 
da imagem e do Índice da Diferença Normalizada da Água (NDWI). 

 

O modelo de estimativa batimétrica foi ajustado através da análise de correlação entre a 

batimetria medida em campo e os valores das bandas G, IVP e do NDWI, para esta análise foi 

utilizado o modelo de regressão do tipo exponencial. 

  O procedimento para fazer os mapas batimétricos baseados nas estimativas por imagem 

usando o Índice da Diferença Normalizada da Água (NDWI), para os dados da imagem Landsat 8 

OLI de 01/08/2015 e para os dados da digitalização da carta náutica 720 da Marinha de 2009, em 

linhas gerais, foi:  

1 - A união dos dados de batimetria das cartas náuticas da região;  

2 - Interpolação dos dados (Vizinho natural) que gerou uma imagem com pixels de 100 m 

(Processamento mais rápido);  

3 – Criação de uma malha de pontos (100 m em 100 m);  
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4 - Coleta da batimetria em cada um desses pontos;  

5 - Coleta dos dados de NDWI em cada um desses pontos;  

6 - Correlação dos dados e obtenção da função exponencial -115.2*EXP (-4.081*x) onde x = 

NDWI;  

7 - Interpolação dos dados de ZNDWI (Vizinho natural) para gerar outra imagem 100 m x100 m; 

8 - Criação de perfis que representassem a área; 

9 - Atenuação dos ruídos através de média móvel para destacar as feições mais importantes. 
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Capítulo 4 
 

Resultados e Discussões 
 
4.1 Estatística Descritiva dos Dados Batimétricos 

 
 Ao analisar a estatística descritiva dos dados de batimetria, apresentada na Tabela 4, 

destaca-se a diferença de densidade de pontos por km² entre os dois conjuntos de dados, sendo 

12.304,24 para batimetria feita em 2010 in situ e 2,68 para o modelo digitalizado da Carta Náutica 

720 (2009).  

O desvio padrão mostra o quanto de variação ou "dispersão" existe em relação à média 

(ou valor esperado). Um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar próximo da 

média, um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados por uma gama de valores, neste 

estudo, os dados analisados apresentaram um bom valor para o desvio padrão, sendo (4,88) para 

batimetria in sito em 2010 e (4,99) para o modelo da carta náutica de 2009 (Tabela 6). 

Quanto à simetria dos dados, denomina-se uma distribuição simétrica quando seus valores 

de média, mediana e moda coincidem. Neste caso para os dados analisados para batimetria in situ 

existe uma assimetria positiva (0,04) onde Moda (20,76) < mediana (21,29) < Média (21,78), isso 

significa que a Média “puxa” a cauda da Distribuição para seu lado (direito), em função de ser 

altamente sensível aos valores extremos da série de dados. Já para os dados da CN no 720, existe 

assimetria negativa (-0,36), pois Média (17,41) < mediana (21,30) = Moda (21,30). Observa-se, 

também, a semelhança entre a amplitude e os valores máximos e mínimos dos dados.  

A moda é o valor que surge com mais frequência em um conjunto de dados, para a 

batimetria in situ a medida de profundidade mais frequente é de 20,76 m e para a Carta Náutica  

720 é de 21,30 m. A mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados, 

definida do seguinte modo: ordenados os elementos da amostra, a mediana é o valor que a divide 

ao meio, isto é, 50% dos elementos da amostra são menores ou iguais à mediana e os outros 50% 

são maiores ou iguais à mediana. A diferença entre as modas (0,58 m) e a pequena diferença entre 

as medianas (0,01 m) demonstra coerência entre os dois conjuntos de dados (Tabela 6). 
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Tabela 6: Estatística Descritiva dos Dados de Batimetria in situ (2010) e Batimetria da Carta 
Náutica 720 (2009). 

Estatísticas Batimetria 2010 (m) CN720 2009 (m) 
Média 21,78 17,41 
Mediana 21,29 21,30 
Moda 20,76 21,30 
Erro padrão 0,02 0,50 
Desvio padrão 4,88 4,99 
Variância da amostra 23,79 24,86 
Curtose -1,08 -1,46 
Assimetria 0,04 -0,36 
Amplitude 27,31 20,00 
Mínimo 6,84 6,30 
Máximo 34,15 26,30 
Número de Pontos 92.651 100 
Área (km2) 7,53 37,31 
Densidade (Pontos/km2) 12.304,24 2,68 

 

 O coeficiente de variação é uma medida relativa de dispersão, utilizada para comparar, em 

termos relativos, o grau de concentração em torno da média. Calculando-se o coeficiente de 

variação (dividindo o desvio padrão pela média), obtêm-se os valores de 22,40% para batimetria 

in situ e de 28,66% para Carta Náutica 720, podendo-se afirmar que existe média dispersão entre 

os dados, pois ambos os valores se encaixam no parâmetro 15% < CV < 30% considerados pela 

literatura estudada.   

 

4.2 Estatística Descritiva dos Dados Batimétricos Interpolados 

 

Após esta etapa inicial, foi feita a reamostragem e interpolação dos dados utilizando dois 

métodos de gridagem: Natural Neighbor (Vizinho Natural) e Kriging (Krigagem), para o cálculo 

das estatísticas descritivas e geração de mapas batimétricos e posterior comparação entre os 

modelos. Ao analisar a estatística descritiva dos dados de batimetria interpolados, apresentada na 

Tabela 7, destaca-se a diferença de densidade de pontos por km² entre os dois conjuntos de dados, 

esta grande diferença se deve ao pequeno número de pontos disponibilizados na carta náutica. 

Observa-se, também, a semelhança entre a amplitude e os valores máximos e mínimos dos dados.  

Os dados possuem um bom valor de desvio padrão. A pequena diferença entre as modas 

(0,79 m) na Krigagem e (0,78 m) com Vizinho Natural e a diferença entre as medianas (1,13 m) 

na Krigagem e (1,26 m) com Vizinho Natural também demonstra coerência entre os dados 

interpolados. 
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Tabela 7: Estatística Descritiva dos Dados de Batimetria in situ (2010) e Batimetria da Carta 

Náutica 720 (2009) – Interpolados por Krigagem e Vizinho Natural. 
 

Interpolador Krigagem Vizinho Natural 

Estatísticas 
Batimetria       

(2010) 
CN720      
(2009) 

Batimetria      
(2010) 

CN720     
(2009) 

Média 21,81 18,69 21,7 18,52 
Mediana 21,34 20,21 21,22 19,96 
Moda 20,46 21,25 20,52 21,3 
Erro padrão 0,02 0,06 0,02 0,06 
Desvio padrão 4,87 3,46 4,85 3,28 
Variância da amostra 23,76 11,95 23,5 10,79 
Curtose -1,1 -0,63 -1,08 -0,7 
Assimetria 0,03 -0,76 0,06 -0,73 
Amplitude 24,21 15,03 23,71 15,23 
Mínimo 9,13 10,9 8,95 10,86 
Máximo 33,34 25,93 32,66 26,09 
Número de Pontos 64.674 3.364 62.853 3.063 

Área (km2) 6,79 6,88 6,79 6,88 

Densidade (Pontos/km2) 9.524,88 488,95 9.256,70 445,2 
  

O coeficiente de variação calculado para os dados interpolados (Tabela 6) apresentou-se 

menor para a carta náutica, tanto na Krigagem (18,51%), quanto para Vizinho Natural (17,71%), 

significando que, apesar de uma média dispersão para os dois conjuntos de dados, o método 

vizinho natural consegue ainda obter um maior grau de concentração dos valores em torno da 

média em relação à Krigagem. Observa-se também o comportamento de dispersão dos dados nas 

Figuras 4.1 e 4.2. 

 
Tabela 8: Coeficiente de Variação dos Dados de Batimetria in situ (2010) e Batimetria da Carta 

Náutica 720 (2009) – Interpolados por Krigagem e Vizinho Natural. 
Interpolador Krigagem Vizinho Natural 

Coeficiente de 
Variação 

Batimetria       
(2010) 

CN720      
(2009) 

Batimetria      
(2010) 

CN720     
(2009) 

CV 22,32% 18,51% 22,35% 17,71% 
 
 
 4.3 Medidas Estatísticas de Erro 

 

Analisando as medidas estatísticas de erro, com uma amostra de 3.000 medidas de 

profundidade para cada conjunto de dados interpolados (Tabela 9), nota-se um padrão de 
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baixíssima variabilidade entre os métodos interpoladores nas medidas de erro MAPE e RMSE. A 

medida estatística MAPE mede os erros de previsão, numa escala relativa em porcentagens. O 

RMSE traduz uma maior penalidade para erros maiores, privilegiando os erros de menor 

magnitude. O comportamento estatístico dos interpoladores dos dados foi em geral uniforme. 

  

Tabela 9: Medidas Estatísticas de Erro dos Dados de Batimetria in situ (2010) e Batimetria da 
Carta Náutica 720 (2009) – Interpolados por Krigagem e Vizinho Natural. 

Interpolador Krigagem Vizinho Natural 

Estatísticas                 
de Erro 

Batimetria       
(2010) 

CN720      
(2009) 

Batimetria      
(2010) 

CN720     
(2009) 

MAPE (%) 0,16   0,15   
RMSE 4,35   4,41   
d 0,19   0,17   
R2   0,003   0,008   

 

Levando em consideração a dispersão entre os valores dos dados, quanto menos dispersos 

estiverem os dados, mais forte será a dependência, isto é, a associação entre as variáveis. O 

coeficiente de correlação “R2” assume um valor entre [– 1 e + 1]. O R2 é a porcentagem da variação 

da variável dependente (variação dos Yi's ou a soma dos quadrados total, SST) explicada pela 

variável independente. Considerando-se os dados das variáveis (X) Batimetria in situ e da (Y) CN 

no 720, foi possível construir os diagramas de dispersão como mostram as Figuras 4.1 e 4.2. 

  Em ambos os gráficos de dispersão (Figuras 4.1 e 4.2), nota-se que existe uma 

concentração dos valores em torno da média, evidenciando dispersão moderada.  

Verifica-se uma associação linear positiva entre os dados de Batimetria in situ com os 

dados da Carta náutica pelo método de Krigagem, pois à medida que aumenta uma, a outra também 

aumenta. Observa-se também que há uma superestimação de dados (Figura 4.1). 

O que fica claramente evidenciado também pelo gráfico de dispersão para os dados 

interpolados pelo método do Vizinho Natural, é que existe uma associação inversa e subestimação 

de dados (Figura 4.2). 
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Figura 4.1: Comportamento de dispersão dos dados de batimetria interpolados por Krigagem -  Batimetria 
in situ (2010) vs  Carta Náutica 720 (2009). 

 

 

Figura 4.2: Comportamento de dispersão dos dados de batimetria interpolados por Vizinho Natural -  
Batimetria in situ (2010) vs Carta Náutica 720 (2009). 

 

4.4 Processamento da Batimetria  

 

A coleta de campo dos dados batimétricos se realizou durante o período de 25 a 27 de outubro 

de 2010, ao longo do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia 

Branca.  

O processamento e a análise dos dados batimétricos, com auxílio do software HYPACK MAX 

2010 teve como resultado a elaboração de quatro cartas batimétricas 2D no padrão DHN, 

apresentando profundidades em metros e na graduação da escala de cores prevalece o azul 

equivalendo as áreas com menor profundidade e rosa para as áreas com maior profundidade, na 

escala de 1:2.500.  
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Os Mapas batimétricos apresentados a seguir foram gerados a partir dos métodos de 

interpolação de dados (Krigagem e Vizinho Natural) para posterior análise e comparação, tanto 

para os dados da Carta Náutica 720 da DHN/CHM de 2009 quanto para os dados coletados in situ 

em 2010, denominados aqui como Termisa 2010. 

A Figura 4.3 apresenta as Cartas Batimétricas com a área sondada ao longo do canal de acesso 

ao Porto Ilha e sua bacia de evolução com interpolação de dados pelo método Krigagem, para os 

dados da Carta Náutica 720 da DHN/CHM de 2009 (Figura 4.3 A) quanto para os dados Termisa 

2010 (Figura 4.3 B). 

Comparando os mapas da Figura 4.3 é possível verificar a alteração de profundidades de 2009 

para 2010, sendo que houve diminuição de profundidades na área da bacia de evolução e em alguns 

trechos do canal de acesso (círculos vermelhos na figura). 

A Figura 4.4 apresenta as Cartas Batimétricas com a área sondada ao longo do canal de acesso 

ao Porto Ilha e sua bacia de evolução com interpolação de dados pelo método interpolador Vizinho 

Natural, para os dados da Carta Náutica 720 da DHN/CHM de 2009 (Figura 4.4 A) quanto para os 

dados Termisa 2010 (Figura 4.4 B). 

Comparando os mapas da Figura 4.4 é possível verificar também a alteração de profundidades 

de 2009 para 2010, sendo que houve diminuição de profundidades na área da bacia de evolução e 

em alguns trechos do canal de acesso (círculos vermelhos na figura). Essas áreas com 

profundidades menores foram evidenciadas pelos dois métodos utilizados. 
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Figura 4.3: Cartas Batimétricas mostrando a área sondada ao longo do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, pelo método 
interpolador Krigagem, para os dados da Carta Náutica 720 da DHN/CHM de 2009 (A), e para os dados Termisa 2010 (B). 
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Figura 4.4: Cartas Batimétricas mostrando a área sondada ao longo do canal de acesso e da bacia de evolução do Terminal Salineiro de Areia Branca/RN, pelo método 
interpolador Vizinho Natural, para os dados da Carta Náutica 720 da DHN/CHM de 2009 (A), e para os dados Termisa 2010 (B). 



FRAZÃO, L.S. Tese de Doutorado, PPGCEP/UFRN, 2016.  

 
 

 
79 

 

4.5 Morfologia de Fundo 

 

Após esta etapa de comparação entre os mapas em 2D, foram criados dois mapas de morfologia 

de fundo da área de estudo completa apenas com dos dados in situ de 2010 e em seguida as cartas 

batimétricas receberam a delimitação de quatro subáreas (ver Capítulo 3), sendo produzidos mapas 

de morfologia de fundo restritos apenas para a área do canal submerso, então a partir disso foram 

gerados 8 mapas de morfologia de fundo, possibilitando a visualização e interpretação em 3D das 

principais feições submersas. 

A Figura 4.5 (A e B) apresenta os mapas de morfologia de fundo evidenciando a área completa 

do canal submerso sondada pelo método interpolador Krigagem e Vizinho Natural, assim como a 

área adjacente ao canal, baseado nos dados coletados in situ em 2010.  
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Figura 4.5: Mapas de morfologia de fundo com a área sondada ao longo do canal submerso e bacia de evolução do Porto Ilha de Areia Branca/RN, pelos métodos de 
interpolação: (A) Krigagem e (B) Vizinho Natural para os dados coletados in situ em 2010.

A) Krigagem B) Vizinho Natural 
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Conforme as figuras, há diferenças de feições de representações do fundo. Pelo método 

interpolador Krigagem (A) o canal principal: Apodi-Mossoró que dá acesso ao terminal de 

salineiro Porto Ilha, mostrou-se bem definido. Este canal que possui uma forma de "J", na saída 

ao norte, faz uma inflexão para Leste, devido um gradiente submerso bastante evidente no mapa, 

entre a plataforma média e interna foi possível observar diferentes formas de fundo onde destacam-

se no mapa o canal submerso Apodi-Mossoró, ao norte do Porto Ilha um fundo plano, na porção 

leste encontram-se recifes isolados, e campo de dunas submersas. É possível verificar também a 

presença de dois canais adjacentes ao canal principal de navegação nas direções S e SE.  

Pelo método interpolador Vizinho Natural (B), é possível identificar de forma clara também 

algumas das feições identificadas anteriormente por krigagem. A diferença é que na porção leste 

não foi possível realçar e reconhecer os recifes isolados, porém ficou evidenciado no mapa a 

existência de um terceiro canal adjacente ao canal principal de navegação.  

De acordo com os estudos apresentados por Nogueira (2014), pode-se afirmar a existência 

de uma heterogeneidade da distribuição e composição dos sedimentos ao longo da plataforma e 

dos canais profundo e raso que compõem o vale inciso Apodi-Mossoró. A faciologia dos 

sedimentos na plataforma é principalmente arenosa, com uma contribuição de carbonato de cálcio 

variável de Este para Oeste, e com o aumento da profundidade. Na porção Oeste os sedimentos 

aumentam gradativamente os teores de carbonato de cálcio com o aumento da profundidade o que 

na porção Leste não é observado. Os sedimentos próximos à linha de costa apresentam um 

percentual superior a 70% de carbonato e diminuindo com o aumento da profundidade. A presença 

de carbonato de cálcio é atribuída principalmente a presença de fragmentos de conchas e algas 

calcárias (material bioclástico). O canal raso apresenta uma composição arenosa com pouquíssima 

contribuição carbonática sendo esta mais próximo da costa (2,5 km a 8 km). O canal profundo é 

caracterizado por fácies arenosas e lamosas, ora terrígena, ora carbonática. As fácies arenosas estão 

restritas às bordas do canal e à porção mais distal, indicando neste último, possivelmente, uma 

área de desvio do canal ativo.  As fácies lamosas localizam-se na porção mais profunda e central 

do canal. 

Ainda segundo Nogueira (2014) o canal raso se diferencia do canal profundo principalmente 

nos teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica, assim como o canal profundo se diferencia 

da plataforma principalmente para as variáveis matéria orgânica, areia e lama. 

Após esta etapa de comparação entre os mapas de morfologia, apresenta-se a seguir os mapas 

mostrando apenas a área sondada do canal submerso, interpolado pelos métodos Krigagem e 

Vizinho Natural, para os dados de campo “in situ” denominados de Termisa 2010, para as subáreas 

1 (local onde os navios atracam), e subáreas 2 a 4 (trechos de navegação principal). 
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As Figuras 4.6 e 4.7 a seguir apresentam os mapas de morfologia de fundo mostrando a área 

sondada pelo método interpolador Krigagem, para os dados de campo Termisa de 2010 para 

subárea 1 (local onde os navios atracam), e subáreas 2 a 4 (trechos de navegação principal). 

 

 

Figura 4.6: Mapas de morfologia de fundo com a área sondada ao longo da bacia de evolução na subárea 
1 (A) e do canal submerso subárea 2 (B) do Porto Ilha de Areia Branca/RN, por Krigagem para os dados 
de campo Termisa de 2010. 

B 
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Figura 4.7: Mapas de morfologia de fundo com a área sondada ao longo do canal submerso do Porto Ilha 
de Areia Branca/RN, por Krigagem para os dados de campo Termisa de 2010 nas subáreas 3 (A) e 4 (B). 
 

As Figuras 4.8 e 4.9 a seguir apresentam os mapas de morfologia de fundo mostrando a área 

sondada pelo método interpolador Vizinho Natural, para os dados de campo Termisa de 2010 para 

subárea 1 (local onde os navios atracam), e subáreas 2 a 4 (trechos de navegação principal). 
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Figura 4.8: Mapas de morfologia de fundo com a área sondada ao longo do canal de acesso e da bacia de 
evolução do Porto Ilha de Areia Branca/RN, por Vizinho Natural para os dados de campo Termisa de 2010 
nas subáreas 1 e 2. 
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Figura 4.9: Mapas de morfologia de fundo com a área sondada ao longo do canal de acesso e da bacia de 
evolução do Porto Ilha de Areia Branca/RN, por Vizinho Natural para os dados de campo Termisa de 2010 
nas subáreas 3 e 4. 
 

Os mapas de morfologia de fundo, pelo método do Vizinho Natural também revelaram 

resultados parecidos pelo método da Krigagem, evidenciando a diminuição de profundidade de 

2009 para 2010, destacando a subárea 1 onde os navios atracam, e as subáreas 2 e 3, com menores 
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profundidades para navegação no canal submerso, se tornando pontos de colisão e encalhe dos 

navios, ocasionando vazamentos acidentais e aprisionamento de hidrocarbonetos na área.  

As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto levantamentos 

batimétricos de alta e baixa frequência 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 leito e as condições hidrodinâmicas atuais na região estudada, 

destacando em vermelho as áreas com menores profundidades para navegação no canal submerso, 

que necessitam de monitoramento e dragagens periódicas a fim de evitar acidentes que envolvam 

vazamentos de óleo na área, pois esse tipo de estudo além de tentar evitar colisões, encalhe de 

navios no canal submerso, tenta evitar o vazamento acidental de óleo contido nestas embarcações, 

impedindo que esse óleo se espalhe até as regiões costeiras, poluindo e prejudicando a vida 

marinha e as praias.  

O estudo detalhado da morfologia de fundo neste setor da plataforma continental 

setentrional do Rio Grande do Norte é importante visto que as correntes podem ser influenciadas 

diretamente pela topografia do fundo, agindo diretamente na mudança das direções das correntes. 

Estas informações são de extrema importância para determinação da taxa de sedimentação na foz 

do estuário Mossoró, no canal de acesso e bacia de evolução do Porto Ilha, sendo que os principais 

agentes responsáveis pelo transporte de sedimento, ou machas acidentais de óleo são as correntes 

e o vento. O problema se agrava ainda mais devido ser uma região de pouca profundidade e com 

uma dinâmica muito intensa.  

 

4.6 Processamento Digital de Imagens de Satélite  

 

4.6.1 Composição R3G2B1 True color (Landsat 7 ETM+ de 05/07/2014) 

  

 Esta composição colorida permite uma clara visualização das diferenças de tonalidade 

das águas que compõem a cena. Águas com características continentais apresentam-se em cores 

claras mescladas entre tonalidades que variam do branco ao azul, assumindo uma coloração mais 

escura em direção ao azul marinho à medida que se afastam da costa (Figura 4.10 setores A e B). 

 Na composição, nota-se a ocorrência de vórtices movimentando o material particulado em 

suspensão (MPS) de forma peculiar. Observa-se também a clara influência de águas interiores 

provenientes do deságue do rio Apodi-Mossoró. Também na área da foz do rio há a ocorrência de 

um tipo de água com coloração esverdeada, reiterando a possível presença de material orgânico 

proveniente, provavelmente, de despejos urbanos nesse corpo d’água (Figura 4.10 setores C e D).
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Figura 4.10: Imagem da composição colorida das bandas R3G2B1 True-color do Landsat L7 ETM+ (05/07/2014) realçando as diferenças de tonalidade 
das águas que compõem a cena. 
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Pode-se observar o padrão de dispersão do material particulado em suspensão (MPS) 

regulado pelas condições climáticas e oceanográficas prevalecentes no instante da amostragem. 

Desta maneira, há maior concentração de material particulado em suspensão (MPS) em zonas 

próximas à costa, principalmente nas proximidades da foz do Rio Apodi-Mossoró (Figura 4.10 

setor D). 

A porção central da imagem também apresenta características de alta concentração de 

material particulado em suspensão (MPS), na área a oeste do Porto Ilha, evidenciando a influência 

do cânion submerso no sistema, em consonância com o regime climático e oceanográfico atuante. 

Ao Norte desta área, observa-se a ocorrência de águas com menor concentração de material 

particulado em suspensão (MPS), provavelmente de origem oceânica (Figura 4.10 setor A). 

 

4.6.2 Composição R4G3B2 True color (Landsat 8 OLI de 01/08/2015) 

 

A composição True Color é derivada através da combinação de três comprimentos de onda 

solares, todos na vizinhança do comprimento de onda da visão humana. Isto torna as imagens 

muito realistas, com cores que imitam a forma como o olho humano pode ver a cena. Com esta 

composição, é possível observar que a porção norte da área (Figura 4.11 A) possui um relevo plano 

e suavemente ondulado, enquanto que a parte leste da área (Figura 4.11 B) apresenta um relevo 

bastante acidentado com desníveis e elevações. Esses setores são separados pelo canal submerso 

do rio Apodi-Mossoró. Corroborando com Lima (2006) esse canal possui a forma da letra “J” com 

duas direções principais, NW-SE e NE-SW (setas brancas na Figura 4.11).  

Na porção central da área, onde ocorre a conexão das duas porções do canal, é verificada 

uma continuidade para sul (seta vermelha na Figura 4.11) como uma terceira continuação do canal 

que não se desenvolveu. É possível identificar também uma ligação do canal submerso com a foz 

do estuário no trecho de direção NE-SW (linha verde na Figura 4.11), denotando a forma de um 

Y invertido apesar da quantidade de sedimentos em suspensão provenientes da corrente litorânea. 

Com essa ligação, possivelmente há uma alimentação de sedimentos para dentro do cânion, 

levando a necessidade de dragagens periódicas na área. 

 Na entrada do canal submerso, onde há maiores profundidades próximo ao Porto Ilha, na 

parte leste da área (C) há formações de recifes. Existe também na plataforma interna, 

principalmente na parte leste da área (B), a presença de dunas submersas. Essas feições têm 

orientação paralela à linha de costa e direção das cristas NE-SW, podendo indicar uma 

remobilização pelas correntes de maré vazante (setas amarelas na Figura 4.11). 
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Figura 4.11: Imagem da composição colorida das bandas R4G3B2 True-color do Landsat L8 OLI (01/08/2015) realçando as morfologias submersas: 
(A) relevo plano e suavemente ondulado, (B) relevo acidentado com desníveis e elevações. (C) formações de recifes, canal submerso em forma de 
letra “J” (setas brancas), continuação do canal a sul (seta vermelha), ligação do canal com o estuário (linha verde) denotando a forma de Y invertido, 
dunas submersas (setas amarelas) e estruturas na foz do estuário Apodi-Mossoró (setas pretas). 
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Na foz do estuário Apodi-Mossoró há estruturas em forma de leque (setas pretas na Figura 

4.11), provavelmente existentes neste setor do litoral setentrional do Rio Grande do Norte pelo 

regime de maré bidirecionais e pela ação das ondas e ventos e devido ser uma região de pouca 

profundidade e com uma dinâmica muito intensa. Estas feições geomorfológicas observadas no 

fundo marinho exercem um papel importante no controle dos processos sedimentares e 

oceanográficos, bem como na evolução costeira desta região do estado do RN, que afetam 

diretamente os estuários/braço de mar do rio Mossoró, dissipando a energia das ondas, intensidade 

e direção das correntes, influenciando diretamente no comportamento dinâmico da deriva litorânea 

e provocando grande assoreamento na foz do Rio Mossoró. 

 

4.6.3 Composição R4G2B NDWI (Landsat 8 OLI de 01/08/2015) 

 
Na Figura 4.12 observa-se cores quentes (vermelho, laranja e amarelo) em áreas costeiras 

até os limites do Porto Ilha. Também se observam tons amarelados na imagem. Os tons vermelhos 

aparecem nas áreas mais rasas (setas rosas na Figura 4.12), observam-se ainda águas com 

tonalidade esverdeada, relacionada a menores valores de radiância em áreas mais profundas, ou 

ainda, a menor concentração de MPS na maior parte ao Norte e ao Leste (Figura 4.12 setores A e 

B) e numa área que penetra em sentido ao canal submerso destacando a Letra “J”. Enquanto que 

feições no setor B sinalizados com setas azuis indicam as dunas submersas intercalando altas e 

baixas profundidades entre a distância das cristas.  

De acordo com os estudos apresentados por Nogueira (2014), pode-se afirmar a existência 

de uma heterogeneidade da distribuição e composição dos sedimentos ao longo da plataforma e 

dos canais profundo (Figura 4.12 C) e raso (Figura 4.12 D) que compõem o vale inciso Apodi-

Mossoró. A faciologia dos sedimentos na plataforma é principalmente arenosa, com uma 

contribuição de carbonato de cálcio variável de Este para Oeste, e com o aumento da profundidade. 

Na porção Oeste os sedimentos aumentam gradativamente os teores de carbonato de cálcio com o 

aumento da profundidade o que na porção Leste não é observado.  

Os sedimentos próximos à linha de costa apresentam um percentual superior a 70% de 

carbonato e diminuindo com o aumento da profundidade. A presença de carbonato de cálcio é 

atribuída principalmente a presença de fragmentos de conchas e algas calcárias (material 

bioclástico).  

O canal raso apresenta uma composição arenosa com pouquíssima contribuição 

carbonática sendo esta mais próximo da costa (2,5 km a 8 km). O canal profundo é caracterizado 

por fácies arenosas e lamosas, ora terrígena, ora carbonática.  
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As fácies arenosas estão restritas às bordas do canal e à porção mais distal, indicando neste 

último, possivelmente, uma área de desvio do canal ativo.  As fácies lamosas localizam-se na 

porção mais profunda e central do canal. 

Ainda segundo Nogueira (2014) o canal raso se diferencia do canal profundo 

principalmente nos teores de carbonato de cálcio e matéria orgânica, assim como o canal profundo 

se diferencia da plataforma principalmente para as variáveis matéria orgânica, areia e lama. 
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 Figura 4.12: Imagem da composição colorida das bandas R4G2 NDWI do Landsat L8 OLI (01/08/2015) combinadas em RGB realçando águas 
continentais e costeiras (setas rosas), fundo plano (A), dunas submersas (B), canal profundo (C) e canal raso (D). 
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 4.7. Estimação de Batimetria Através de Uma Imagem de Satélite 

 

 Após obter os valores digitais para todas as bandas da imagem Landsat 7 ETM+ 

(05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015) referentes aos pontos com profundidade conhecida na 

área do canal submerso do Porto Ilha de Areia Branca e sua bacia de evolução, os dados foram 

correlacionados a diferentes intervalos de profundidades, para que pudessem ser verificadas em 

quais bandas e em quais destes intervalos ocorrem correlações mais altas.  

O comportamento dos valores digitais da composição NDWI apresentou bons resultados em 

relação à variação das profundidades (Figuras 4.13 e 4.14). Havendo uma oscilação no 

comportamento dos dados entre 15 m e 25 m de profundidades, mantendo a concentração dos 

valores em torno da profundidade média de 21,78 metros. 

Figura 4.13 - Comportamento dos valores digitais do NDWI em relação às profundidades entre 10 m a 35 
m, com Landsat 7 ETM+ (05/07/2014). 

Figura 4.14 - Comportamento dos valores digitais do NDWI em relação às profundidades entre 10 m a 35 
m, com Landsat 8 OLI (01/08/2015). 

 

A variação da resposta do modelo com o aumento da profundidade foi avaliada pela análise 

dos erros médios para diferentes faixas de profundidade (Tabela 10).  
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Tabela 10: Erros médios para o método do Índice de Diferença Normalizada da Água para as 
Imagens Landsat 7 ETM+ (05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015). 

 
LANDSAT 7 ETM+ (2014) 8 OLI (2015) 

Profundidade  
(m) 

Média  
(m)  

Desvio 
Padrão (m) 

Média  
(m) 

Desvio 
Padrão (m) 

   9,13 |--- 13,97 8,59 0,90 8,73 0,69 
 13,97 |--- 18,81 5,67 1,17 6,00 1,24 
 18,81 |--- 23,65 1,27 1,08 1,02 0,75 
 23,65 |--- 28,49 4,32 1,58 4,33 1,40 
 28,49 |---| 33,34 7,58 1,02 7,55 0,75 

 

A análise do padrão dos erros (Tabela 10) mostra que entre 9,13 e 13,97 metros as diferenças 

entre as profundidades verdadeiras e as estimadas estão se distanciando 8,59 e 8,73 metros em 

média de acordo com o tipo de sensor utilizado, isso porque até essa profundidade a resposta que 

o sensor recebe é principalmente do sedimento de fundo. No intervalo de profundidades entre 

13,97 e 28,49 metros os erros apresentam uma variação menor. Nesse intervalo, a resposta recebida 

pelo sensor tem a influência tanto da coluna d’água quanto do fundo. A partir dos 28,49 metros de 

profundidade a influência do fundo diminui consideravelmente, ressaltando a influência da coluna 

d’água. A partir daí o erro aumenta novamente à medida em que a profundidade cresce, pois, a 

tendência do modelo é linearizar a partir do momento em que a reflectância do fundo não é mais 

significativa. Para analisar o padrão dos erros da resposta do modelo de acordo com o aumento da 

profundidade, foram plotados os valores da profundidade real subtraídos dos valores da 

profundidade estimada (Figuras 4.15 e 4.16). É possível notar as diferentes influências nas 

respostas obtidas pelos sensores ETM+ (2014) e OLI (2015). Entre as composições avaliadas o 

NDWI apresentou o melhor coeficiente de determinação em um maior intervalo de profundidades. 

Figura 4.15: Padrão dos erros para modelo do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) com 
intervalo de profundidades entre 10 e 35 m, com Landsat7 ETM+ (2014). 
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Figura 4.16: Padrão dos erros para modelo do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) com 
intervalo de profundidades entre 10 e 35 m, com Landsat 8 OLI (2015).  
 

Para identificar e analisar a região estudada pelo método do Índice de Diferença 

Normalizada da Água (NDWI), foram criados três mapas batimétricos, sendo dois mapas com as 

profundidades estimadas por imagem de satélite (um mapa com as informações do Landsat 7 

ETM+ (2014) e outro com Landsat 8 OLI (2015) e comparados com o mapa das profundidades 

reais coletadas em campo em 2010, utilizado para todos os pontos da área sondada incluindo o 

trecho de navegação principal do cânion submerso e a área onde os navios atracam em frente ao 

porto Ilha (Figura 4.17).  

No mapa da Figura 4.17, observou-se que o uso de dados para estimação de batimetria por 

imagem com Landsat 7 ETM+ (2014) forneceu uma cobertura bidimensional contínua melhor que 

a da imagem Landsat 8 OLI (2015), e a aplicação deste método, de fácil execução, pode ser de 

grande valia para regiões onde não existem dados batimétricos ou estes estejam desatualizados, ou 

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 pequeno ou grande porte. 

A incorporação de técnicas de processamento digital de imagem de satélite ao trabalho 

proporcionou a obtenção de uma maior quantidade de informações numa condição ambiental 

diferente da apresentada pelas análises anteriores, ressaltando-se a vantagem de uma análise 

sinótica da situação. Além disso, houve a possibilidade de se comparar os grupos de dados 

disponíveis, como acontece na Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Batimetria estimada a partir do modelo utilizando o Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) para o setor do canal submerso do Cânion 
Apodi-Mossoró (RN), com informações do Landsat 7 ETM+ (2014), Landsat 8 OLI (2015) comparadas com os dados reais de campo coletados em 2010.
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 Os mapas batimétricos a seguir (Figuras 4.18 e 4.19), também gerados a partir do Índice de 
Diferença Normalizada da Água, foram obtidos a partir da seguinte equação: 
  

𝑍 =  −115.2 ∗ 𝑒𝑥𝑝 −4.081 ∗
𝐷𝑁 − 𝐷𝑁

𝐷𝑁 + 𝐷𝑁
 

 

 A equação foi obtida a partir do Índice de Diferença Normalizada da Água – NDWI, que é 

baseado nas bandas 2, correspondente ao canal verde do Landsat e 4, o canal do infra-vermelho 

próximo do satélite. O método foi aplicado no programa de processamento digital de imagens, e o 

modelo construído foi aplicado na região de batimetria conhecida que abrange o canal submerso 

do Porto Ilha de Areia Branca (Figuras 4.18 e 4.19). 

 
  
  

 
 
Figura 4.18: Batimetria estimada para o setor do canal submerso do Cânion Apodi-Mossoró (RN), com 
informações de profundidade a partir do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) da Imagem 
Landsat 8 OLI de 01/08/2015. 
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Figura 4.19: Batimetria estimada para o setor do canal submerso do Cânion Apodi-Mossoró (RN), com 
informações de profundidade a partir do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) da 
digitalização da Carta Náutica 720 da Marinha do Brasil de 2009. 
 
 

Nos mapas gerados pelo NDWI, especialmente da Imagem Landsat 8 OLI de 01/08/2015 

(Figura 4.18), nota-se a interferência do material em suspensão nas partes mais profundas, o que 

dificulta a análise batimétrica, entretanto as regiões do cânion submerso encontram-se bastante 

definidas. No Mapa gerado a partir do NDWI da digitalização da carta náutica (Figura 4.19) 

observa-se uma definição mais simples. Esta variação na composição do fundo certamente é um 

aspecto que contribui na variabilidade dos resultados e que necessita ser estudado com maior 

detalhamento.  

A questão mais difícil para extração de informações a respeito da profundidade e outros 

parâmetros da coluna d’´agua está em distinguir as diferentes variações causadas por alterações na 
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profundidade da água, tipo de fundo ou por espalhamento e absorção do comprimento de onda na 

coluna d’água.  

Nota-se na Figura 4.18 a interferência do material em suspensão na reflectância em locais 

de correntes fortes, como os canais de maré, esta causada por processos de ressuspensão de 

sedimentos de fundo, limitando os intervalos de profundidade possíveis de serem determinados. 

O ideal é que essas influências possam ser identificadas e quantificadas e desta forma, consideradas 

no algoritmo, visto que as condições ambientais podem ter uma maior influências na acurácia da 

técnica.  

O presente estudo foi conduzido com a intenção de avaliar a aplicabilidade de imagem 

Landsat na estimação de informações batimétricas da área do cânion submerso Apodi-Mossoró, 

onde está abrigado o terminal salineiro de Areia Branca. Os resultados obtidos são fiéis dentro do 

limite de profundidade aos quais se pretendem, podendo prover uma contribuição valorosa no 

conhecimento do relevo subaquático da região.  

A carta náutica 720, a qual compreende a região de estudo mostra valores de profundidade 

medidos há sete anos. O mapa batimétrico construído a partir da imagem de satélite pode 

complementar a carta náutica, e mesmo sem a acurácia similar, o mapa é de utilidade tanto para o 

planejamento de estudos e para a modelagem ambiental, quanto para a segurança da navegação de 

embarcações de grande porte.  

Os sensores da série de satélites Landsat registram informações da superfície terrestre 

desde a década de 80. O método descrito aqui pode ser aplicado na análise da evolução morfológica 

de ambientes onde alterações são significativas em escalas de poucos anos a décadas a partir destas 

imagens. 
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Capítulo 5 

 Conclusões  
Esta tese apresentou a detecção da morfologia submersa do cânion Apodi-Mossoró, 

principal canal de navegação para embarque e desembarque de sal no terminal salineiro do Porto-

Ilha de Areia Branca, com vista a caracterizar e mapear as principais feições, investigar sua 

interação com o fundo marinho da plataforma continental setentrional do Rio Grande do Norte, 

integrando a análise da Carta Náutica 720 da Marinha de 2009 com dados coletados em campo em 

2010. Utilizando dois métodos de interpolação dos dados (Krigagem e Vizinho Natural) para 

elaboração dos mapas, aliada ainda as ferramentas do sensoriamento remoto para realçar e estimar 

a batimetria com produtos Landsat 7 ETM+ (05/07/2014) e Landsat 8 OLI (01/08/2015). 

No âmbito do que foi proposto e alcançado com o desenvolvimento desta tese, sumariza-

se a seguir as principais conclusões:    

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. Os dois métodos de 

interpolação usados conseguiram modelar o fundo marinho de forma satisfatória gerando mapas 

com bons contornos visuais, onde foi possível observar diferentes formas de fundo, com destaque 

no mapa para o canal submerso, ao norte do Porto Ilha um fundo plano, na porção leste encontram-

se recifes isolados, e campo de dunas submersas. Evidenciando a diminuição de profundidade de 

2009 para 2010, destacando a subárea 1 onde os navios atracam, e as subáreas 2 e 3, com menores 

profundidades para navegação no canal.  

A interpretação dos mapas de morfologia de fundo da área de estudo indica que o fundo 

marinho atual do vale inciso Apodi-Mossoró encontra-se inserido na plataforma continental 

interna (0-15 m), com profundidades de 8 a 25 m. Analisando estes mapas em conjunto com as 

imagens orbitais, além de corroborar com Lima (2006) que o canal submerso possui a forma da 

letra “J” foi possível observar em planta, que o vale apresenta canais adjacentes, tornando a forma 

do canal semelhante à letra Y invertida de acordo também com Nogueira (2014), sendo canalizado 

na direção SW-NE, da plataforma média (15-25 m) em diante apresenta a forma de um delta. 

O vale inciso Apodi-Mossoró é formado por dois canais mapeados e denominados de canal 

raso e canal profundo. O canal raso ocorre em profundidade média de 10 m, direção NW-SE, 

apresenta extensão de 14 km e larguras entre 1 a 5 km. Apresenta relevo ondulado, ao longo da 

sua extensão, e profundidades de incisão de 7 a 13 m. Os sedimentos são dominantemente 
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arenosos, com pouca contribuição carbonática. Dunas paralelas, canais de pequeno porte e formas 

de fundo plano ocorrem na área de abrangência do canal raso.  O canal profundo ocorre em 

profundidade média de 8 a 26 m em duas direções principais conectadas de orientação NW-SE e 

NE-SW com extensão de 28 km e largura de 2 km, com relevo irregular, principalmente na porção 

profunda. As profundidades de incisão variam de 13 a 25 m de profundidade. Os sedimentos, ao 

longo deste canal, são caracterizados por fácies arenosas e lamosas, ora terrígena, ora carbonática. 

As fácies arenosas estão restritas às bordas do canal e à porção mais distal, indicando, neste último, 

um possível desvio do canal ativo.  As fácies lamosas localizam-se dentro do canal, na porção mais 

profunda e central. Canais de pequeno porte, fundo plano, dunas paralelas, recifes e dunas 

transversais se distribuem ao longo canal profundo. As bordas dos canais foram visualizadas no 

mapa de declividade, perfis batimétricos e seções de sísmica rasa, variando desde formas em U 

nas porções mais rasas, indicando a passagem de sedimentos, para formas em V na porção 

profunda, que poderiam indicar eventos estruturais não abordados nesta tese. O vale inciso Apodi-

Mossoró, através do canal profundo apresenta-se interligado com uma das cabeças do cânion 

Apodi, estudado por Almeida e Vital (2013), de acordo com Nogueira (2014). 

As técnicas de aquisição de dados hidroacústicos utilizando em conjunto levantamentos 

batimétricos de alta e baixa frequência com feixe vertical, 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 nos trechos de navegação, 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. 

Através da análise dos fatores climáticos, pode-se observar a influência direta destes na 

distribuição espacial dos parâmetros medidos naquela ocasião. Tal análise é fundamental quando 

se deseja estabelecer comparações entre dados obtidos em períodos de amostragem distintos, o 

mesmo valendo para séries temporais de imagens de satélite (Bonetti-Filho, 1995). 

A estação chuvosa na região, com precipitação acima de 100 milímetros, teve duração 

média de dois meses, e entre 2009 e 2014 ocorreu entre abril e maio. Tendo em vista a variabilidade 

pluviométrica, os totais mensais de chuva acima de 100 milímetros podem ocorrer também de 

janeiro a julho. O período de estiagem regular vai de agosto a dezembro, quando totais mensais de 

precipitação não ultrapassam, em média, 10 milímetros. 

A temperatura na área de estudo apresenta-se elevada o ano todo, com valor médio mensal 

de 27,72°C, sendo a menor média mensal observada em junho com 26,73°C, e a maior em 

fevereiro com 28,4°C. 
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A umidade relativa do ar, vapor d’água presente na atmosfera, apresenta média durante o 

período de 2009 a 2014 na ordem de 62%. 

No litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte os ventos sopram de Leste para 

Oeste, de Nordeste para Sudoeste e de Sudeste para Noroeste. Os ventos da região são provenientes 

do quadrante NE-SE, podendo atingir velocidades próximas a 9 m/s. 

O diagrama de direção das velocidades das correntes para a estação fixa de Areia Branca, 

indica que no período chuvoso as correntes em Areia Branca, se situam predominantemente no 

quadrante limitado pela direção SO-NO. E as correntes apontam principalmente para O-SO no 

estágio de maré Enchente (EN), e, sobretudo para NO durante a maré Vazante (VZ). 

A relevância da observação de elementos do clima é ressaltada por Hayden et al. (1984). 

Os autores citam uma íntima associação entre a distribuição da fauna costeira marinha e unidades 

do ambiente físico baseada nas massas d’água, ondas, correntes e marés, levando em conta 

também, a circulação atmosférica. 

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 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 Ilha. 

A integração de produtos multidados (mapas digitais e imagens de sensores remotos) 

utilizados como base no estudo, mostraram-se eficientes para a caracterização morfológica do 

canal submerso. Dentre os aspectos de maior importância, pode-se ressaltar que as técnicas de 

RGB com NDWI são poderosas ferramentas de PDI, devido ao aumento da resolução espacial que 

esta técnica permitiu comparada às imagens originais em RGB. Pode-se citar que as composições 

das bandas do Landsat 7 ETM+ (2014) e Landsat 8 OLI (2015) se constituem num dos melhores 

produtos de imagens utilizados para discriminar e realçar estruturas submersas e plumas de 

sedimentos antes não perceptíveis nas imagens. 

Em relação a estimação da batimetria por imagem de satélite, o comportamento dos valores 

digitais da composição NDWI apresentou bons resultados em relação à variação das profundidades 

para Landsat 7 e 8. Havendo uma oscilação no comportamento dos dados entre 15 m e 25 m de 

profundidades, mantendo a concentração dos valores em torno da profundidade média de 21,78 

metros. 

A análise do padrão dos erros (profundidade real subtraídos dos valores da profundidade 

estimada) mostraram que entre 9,13 e 13,97 metros as diferenças entre as profundidades 

verdadeiras e as estimadas estão se distanciando 8,59 e 8,73 metros em média de acordo com o 
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tipo de sensor utilizado, isso porque até essa profundidade a resposta que o sensor recebe é 

principalmente do sedimento de fundo. No intervalo de profundidades entre 13,97 e 28,49 metros 

os erros apresentam uma variação menor. Nesse intervalo, a resposta recebida pelo sensor tem a 

influência tanto da coluna d’água quanto do fundo. A partir dos 28,49 metros de profundidade a 

influência do fundo diminui consideravelmente, ressaltando a influência da coluna d’água. 

No mapa com as batimetrias estimadas a partir do modelo utilizando o Índice de Diferença 

Normalizada da Água (NDWI) para o setor do canal submerso do Cânion Apodi-Mossoró, com 

informações do Landsat 7 ETM+ (2014), Landsat 8 OLI (2015), observou-se que o uso de dados para 

estimação de batimetria por imagem com Landsat 7 ETM+ (2014) forneceu uma cobertura 

bidimensional contínua melhor que a da imagem Landsat 8 OLI (2015), e a aplicação deste 

método, de fácil execução, pode ser de grande valia para regiões onde não existem dados 

batimétricos ou estes estejam desatualizados, ou 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 pequeno ou 

grande porte. 

As informações geradas nesta tese complementam os conhecimentos na área de estudo e 

fornecem novos subsídios para futuros trabalhos de evolução sedimentar e monitoramento 

ambiental do fundo e subfundo marinho neste setor da plataforma continental Norte-Rio-

Grandense, tendo em vista que a área está inserida em diferentes contextos sócio-ambientais: i) 

indústria do petróleo e gás da Bacia Potiguar Offshore; ii) atividade portuária de escala moderada 

no Porto Ilha; iii) atividade pesqueira, e adicionalmente, iv) pesquisa mineral para fins de 

exploração de calcário e agregados marinhos na porção rasa da área de estudo. 

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 cânion Apodi-Mossoró e todo seu 

entorno, seja alvo de monitoramentos periódicos.  

Verificada a grande importância do Porto Ilha para o escoamento se todo o sal do Estado 

do Rio Grande do Norte, 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 canal submerso é de fundamental importância, 
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necessitando de dragagens de manutenção periódicas, visto que a última dragagem nessa área 

ocorreu em 2010. 

A dragagem ressuspende o 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 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 

com afloramentos rochosos submersos, e posteriormente sugere-se um levantamento sísmico de 

alta resolução para mapear esses afloramentos submersos com mais detalhe. 

 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. 
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