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ABSTRACT – The use of methods that analyze the hydrodynamic and sedimentological processes of 

coastal regions are essencials for the proper functioning of coastal management. The purpose of this 
work is to estimate the sedimentation rates, in the access channel of the Port of Cabedelo. The 
analysis were made with models of SisBaHiA ® - Base System of Environmental Hydrodynamics. The 
simulated scenarios considered 365 days referring to the year 2017. According to the results, it was 
verified that the circulation in the maritime region is strongly influenced by the waves that approach the 

coast. The currents generated in the flood tide reach speeds of 1.3 m/s towards the jetty. The sediment 
transport model shows that the bathymetry in the access channel had a variation of 0.05 m for 
sedimentation and of 0.1 m for erosion. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Porto de Cabedelo situa-se no município de mesmo nome, no estado da Paraíba, estando 

posicionado na margem direita do estuário do Rio Paraíba do Norte, em frente a Ilha da Restinga, 

nas coordenadas de latitude 06º 58’ 20,60”S e longitude 34º 50’ 27,60”W.  

O conhecimento dos processos sedimentológicos em áreas portuárias é fundamental para 

tomada de decisões relativas à gestão e planejamento costeiro. Para isto, é necessário que se faça 

a caracterização hidrodinâmica e sedimentológica desses ambientes, possibilitando uma maior 

compreensão da sua dinâmica.  

A região do Porto apresenta um guia-corrente, que protege a entrada do estuário, e recifes 

de corais localizados em frente as praias de Formosa e de Areia Dourada. O guia-correntes tem por 

função barrar o transporte de sedimentos longitudinal a linha de costa, ocasionado pela 

arrebentação de ondas, impedindo assim a sedimentação no Canal de Acesso ao Porto. Além disso, 

a obra evita problemas de agitação devido às ondulações vindas do oceano na região portuária. Os 

recifes de corais também contribuem com a dissipação da energia das ondas, pois, quando emersos, 

promovem a quebra das ondas vindas de leste e de sudeste. 

2 - OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo principal estimar a taxa de assoreamento no Canal de Acesso e 

na Bacia de Evolução do Porto de Cabedelo, com base em modelagem hidro-sedimentológica em 

um período de 365 dias referente ao ano de 2017. Para isto, realizou-se análises de circulação 

hidrodinâmica, processos sedimentológicos e evolução morfológica da batimetria do estuário do 

Rio Paraíba do Norte e da região marítima adjacente, com foco no Porto de Cabedelo. 

3 - METODOLOGIA 

Para as análises realizadas neste trabalho utilizou-se os modelos do SisBaHiA® - Sistema Base 

de Hidrodinâmica Ambiental. Maiores informações sobre o SisBaHiA® estão disponíveis em sua 

referência técnica, em Rosman (2017). Neste trabalho utilizou-se um modelo hidrodinâmico 

bidimensional promediado na vertical (2DH), um modelo de transporte de sedimentos e modelos 

de propagação de ondas. Os três modelos rodaram acoplados, interagindo entre si. A circulação 

calculada pelo modelo hidrodinâmico é alterada por conta da propagação das ondas. As ondas 

influenciam não apenas as correntes, mas também a mobilização de sedimentos, por conta das 

velocidades orbitais criadas junto ao fundo. O modelo de transporte de sedimentos calcula a 

alteração da batimetria a cada passo de tempo através da formula de Van Rijn (2007), interferindo 
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assim na circulação hidrodinâmica e na propagação das ondas. Portanto, os três modelos se 

retroalimentam e são interdependentes. 

A batimetria da região de interesse e a malha de elementos finitos utilizada na discretização 

do domínio de modelagem estão mostradas na Figura 1, apresentando um maior refinamento da 

malha no Canal de Acesso do Porto de Cabedelo e na região com os recifes de corais. 

 

Figura 1 - Malha de elementos finitos utilizada na discretização do domínio de modelagem (a direita) e a 
visualização em maiores detalhes (a esquerda). O contorno vermelho delimita o Canal de Acesso e a Bacia 
de Evolução do Porto de Cabedelo, enquanto o contorno roxo delimita os recifes de corais. Coordenadas 

UTM WGS84 setor 25 M. 

A modelagem realizada neste trabalho reproduziu o período de 365 dias contido entre 

01/01/2017 e 31/12/2017 com as seguintes forçantes: maré astronômica calculada a partir do 

conjunto de constantes harmônicas do Porto de Cabedelo, disponibilizadas pela Fundação FEMAR 

ventos e ondas, cujas informações foram extraídas da reanálise ERA-Interim, do European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) e as vazões de rios obtidas de dados da Agência 

Nacional de Águas (ANA).  

Diante da carência de informações sobre o tipo de sedimento presente no fundo da área de 

interesse, a caracterização dos sedimentos no domínio de modelagem foi feita com base em uma 

modelagem hidrodinâmica prévia, para estimativa das tensões de fundo. De posse dessas 

estimativas e informações disponíveis nas cartas náuticas, foi possível determinar o tipo de 

sedimento passível de existir em determinada área (Figura 2).  Os valores adotados para a amplitude 

da rugosidade equivalente de fundo, sem os efeitos de ondas, foram inferidos a partir da 

distribuição granulométrica do fundo, presentes em Abbot e Basco (1989). 
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Figura 2 - Percentual de ocorrência de areia muito fina, areia fina, areia média, areia grossa e areia muito 
grossa ao longo do domínio de modelagem. 

4 - RESULTADOS 

Esta seção contém os resultados obtidos nas modelagens hidrossedimentológicas, 

objetivando dar um entendimento dos fenômenos causadores de erosões e sedimentações. 

4.1 - Hidrodinâmica 

Compreender os processos hidrodinâmicos da região é fundamental para o entendimento dos 

processos sedimentológicos. Ambos são intimamente ligados, já que o transporte de sedimentos 

reage diretamente à ação das correntes geradas por marés, ventos e ondas. 

Para fins de análise, foram escolhidos instantes de maré com maior corrente no Canal de 

Acesso do Porto de Cabedelo, estas maiores velocidades ocorrem durante a enchente e a vazante 

da maré de sizígia, conforme exposto na Figura 3. 

Analisando os resultados constatou-se que a circulação na região marítima é fortemente 

influenciada pelas ondas que se aproximam da costa. Nos instantes analisados abaixo, chegam à 
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costa ondas vindas de sudeste, e a arrebentação dessas ondas nos recifes de corais (polígono roxo), 

quando estes estão emersos, gera correntes longitudinais para norte à barlamar dos recifes. 

Durante o instante de maré vazante, as correntes mais intensas no Canal de Acesso 

apresentam valores entre 0,6 e 0,7 m/s. Nota-se ainda que na região a sotamar dos recifes, que 

neste instante está protegida das ondas, a circulação é bem menos intensa, com correntes menores 

que 0,2 m/s. Quando os recifes de corais estão submersos, por vezes há transpasse de ondas sobre 

os mesmos, vindo estas ondas a arrebentar na praia adjacente ao guia-correntes. No instante de 

maré enchente a arrebentação dessas ondas gera correntes litorâneas longitudinais de até 1,3 m/s 

em direção ao guia-correntes, que tendem a transportar sedimento em direção a estrutura. 

 

Figura 3 - A esquerda, correntes durante um instante de maré vazante, em situação de maré de sizígia 
(11/01/17 21:00), com ondas vindas de sudeste. A direita, correntes durante um instante de maré de 

enchente, em situação de maré de sizígia (12/01/17 03:00), com ondas vindas de sudeste. 

O nível de água do modelo hidrodinâmico foi calibrado em função da previsão de maré para 

o Porto de Cabedelo durante o período simulado. A Figura 4 sobrepõe a variação do nível de água 

calculada pelo modelo para os 30 primeiros dias no cais do Porto e a previsão de maré para o 

período nesse mesmo ponto, nota-se que o modelo reproduziu bem a maré prevista para a região. 

 

Figura 4 - Previsão de maré e níveis de água calculados pelo modelo hidrodinâmico no cais do Porto de 
Cabedelo para os primeiros 30 dias de simulação. 
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4.2 - Morfodinâmica 

Para análise do assoreamento no Canal de Acesso ao Porto, foram ilustradas as isolinhas de 

variação de batimetria após 90, 180, 270 e 365 dias do início da simulação, conforme exposto na 

Figura 5. Os maiores assoreamentos observados dentro do canal de navegação foram menores que 

0,05 m, enquanto as erosões foram menores que 0,1 m. Observa-se ainda que houve, aos 90 dias, 

assoreamento de cerca de 1,5 m próximo ao guia-correntes do Porto, na praia ao leste da boca do 

estuário. Esse acúmulo de sedimentos se dá por conta do padrão de correntes litorâneas ilustrado 

na Figuras 3, que tendem a transportar sedimento em direção ao guia-correntes, porém, é possível 

observar que esse assoreamento vai se dissipando ao longo do tempo. Para a análise da evolução 

temporal do volume de assoreamento, segmentou-se o Canal de Acesso em quatro setores, que 

estão indicados na Figura 4.  

 

 

 

Figura 4 - Variação de batimetria após 90 dias e 180 dias a esquerda, e após 270 dias e 365 dias ao centro. 
Abaixo mostra-se a segmentação feita no canal de acesso para a análise dos volumes de assoreamento. 

90 dias 

180 dias 

270 dias 

365 dias 
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Analisando os resultados calculados e expostos na Figura 5, foi constatado que no Setor 1 

houve tendência de assoreamento entre janeiro e maio, seguida de uma aparente estabilização do 

volume assoreado entre 400 e 500 m³. Por ser uma região mais abrigada, próxima ao cais de 

atracação, o volume de assoreamento no Setor 1 foi uma ordem de grandeza menor que o 

observado nos demais setores. No Setor 2, exceto entre maio e julho, houve tendência praticamente 

contínua de assoreamento, com uma estabilização no último mês, com valor do volume assoreado 

em torno de 4000 m³. No setor 3 houve assoreamento contínuo entre janeiro e agosto, seguido de 

erosão e possível tendência de estabilização ao final do ano em um volume de 3500 m³. No setor 4 

houve assoreamento de até 2800 m³ entre janeiro e março. O volume assoreado permaneceu 

estável até maio, a partir de quando passou a haver erosão contínua de parte do volume assoreado. 

A partir de outubro o volume assoreado se estabilizou em 1000 m³. 

 

Figura 5 - Evolução temporal do volume total assoreado no setor 1, 2, 3 e 4 do Canal de Acesso. 

A Figura 6 mostra a evolução do volume total acumulado no Canal de Acesso ao longo do 

período simulado. O volume final de assoreamento acumulado no canal foi calculado em 9150 m³. 

 

Figura 6 - Evolução temporal do volume total assoreado no Canal de Acesso. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, constatou-se que no período de análise a batimetria sofreu 

modificações da ordem de poucos centímetros. Os canais aquaviários possuem uma tendência 

contínua de assoreamento entre janeiro e setembro, estabilizando ao final desse período. A 

morfologia de vários trechos, portanto, oscilam continuamente ao longo do ano em torno de uma 

geometria de equilíbrio dinâmico. 

A correta estimativa das taxas de assoreamento e erosão no Porto está condicionada à 

existência de dados suficientes e confiáveis não apenas dos agentes hidrodinâmicos e da 

caracterização sedimentológica, mas também de batimetrias comparáveis da região de interesse. 

Os dados disponíveis para este estudo não são suficientes para um processo amplo de calibração 

dos modelos do SisBaHiA®. Apesar de tais carências não inviabilizarem sua utilização para estudos 

diversos, quanto melhor calibrados, mais confiabilidade se terá nos resultados de diagnóstico e 

prognóstico. Com a calibração, os resultados obtidos com os modelos, apesar de quantitativos, têm 

um viés mais qualitativo, visto que não é possível realizar comparações diretas entre valores 

computados e medidos, além de não se dispor de dados locais. 
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