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AS CONFORMAÇÕES DE FUNDO DO CANAL DE ACESSO DO 

COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO 

Rogério Fernando do Amaral1 , Paolo Alfredini2 e Emilia Arasaki3 

RESUMO --- A Área Portuária do Maranhão, situada na costa ocidental da Ilha de São Luís, na 
Baía de São Marcos, constitui-se no segundo maior complexo portuário da América Latina em 
termos de movimentação de carga.  

A caracterização das conformações de fundo foi efetuada a partir da análise de mais de 20 
anos de sondagens batimétricas nas áreas de interesse do Canal de Acesso. Com a caracterização da 
área pretende-se fornecer subsídios à Engenharia Portuária, possibilitando o planejamento de 
sondagens batimétricas e dragagens de manutenção do Canal, através do fornecimento de previsão 
da evolução e migração das conformações de fundo.  

A determinação das ondas críticas para cada Área constitui-se instrumento na operação 
portuária, permitindo redução da área hidrografada para definir a tomada de decisão quanto à 
necessidade de nova dragagem. 

ABSTRACT --- The Maranhão Harbour Area is the second biggest harbour Complex of Latin 
America in cargo handling is located at the western coast of São Luís Island in São Marcos Bay. 
The bottom sand waves description was made from more than 20 years of bathymetrical surveys in 
the interest Areas of the Access Channel. The purpose of this characterization was to improve 
Harbour Engineering activities, the planning and scheduling of depth surveys campaigns and 
dredging maintenance, due the prediction of the evolution and the migration of sand waves. The 
critical wave definition in each Area can be an harbour operation tool, reducing the surveyed area 
needed to take a new dredging maintenance decision. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A Área Portuária do Maranhão constitui-se no segundo maior complexo portuário da América 

Latina e um dos maiores do mundo em termos de movimentação de carga.  Situada na costa 

ocidental da Ilha de São Luís, na Baía de São Marcos, esta área portuária abrange o Complexo 

Portuário de Ponta da Madeira, da CVRD - Companhia Vale do Rio Doce S. A., o Porto de Itaqui, 

da EMAP – Empresa Maranhense de Administração Portuária e o Porto da ALUMAR. Em termos 

do potencial logístico do transporte aquaviário brasileiro esta região constituir-se-á nos próximos 

anos no principal pólo portuário brasileiro em movimentação de cargas, em função dos projetos 

previstos para a área. Localizando-se próximo dos grandes mercados consumidores, como: Estados 

Unidos, Europa e Ásia através do Canal do Panamá. Constituindo-se em escoadouro natural de 

ampla região geoeconômica, que é a Amazônia Legal Oriental (ver Figura 1), as principais cargas 

movimentadas são os minérios de ferro e manganês, provenientes da Província Mineral de Carajás 

(PA), ferro gusa, concentrado de cobre, alumina e alumínio, grãos e granéis líquidos.  

 

  Figura 1- Localização da área de estudo 
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 O Canal de Acesso do Complexo Portuário do Maranhão desenvolve-se em sua maior 

extensão na sub-área oceânica da Plataforma Continental do Maranhão (Golfão Maranhense), sendo 

o restante situado na própria Baía de São Marcos. Ao largo da costa do Maranhão, em frente à Baía 

de São Marcos, observa-se a formação de bancos de areia, ver Figura 2, margeando o Canal de 

Acesso, tendo sido por conseqüência necessário balizar o Canal em seus cerca de 100 km a partir da 

Ponta da Madeira. O Canal apresenta quatro áreas especiais denominadas Área I, Área II, Área III e 

Área IV, no sentido sudoeste-nordeste respectivamente, conforme Figura 3. Essas áreas apresentam 

a formação de ondas de areia. Segundo CVRD (2001), a largura do Canal, em quase toda a 

extensão, é de 1.000 m, mas nas áreas especiais a largura mínima é de 500 m. 
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Figura 2 - Detalhe dos bancos de areia que margeiam o Canal de Acesso a Ilha do Maranhão. 
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Figura 3- Detalhe do Canal de Acesso. 

 

  As ondas de areia num canal de navegação passam a ser um fenômeno morfológico de 

grande relevância para a segurança náutica em função do porte dos navios que navegam nesta via. 

De fato, para navios como os VLOC/VLCC (Very Large Ore/Crude Carrier, com porte bruto 

superior a 200.000 tpb), ou ULOC/ULCC (Ultra Large Ore/Crude Carrier, com porte bruto superior 

a 350.000 tpb), com calados superiores a 19,0 m e comprimento entre perpendiculares superiores a 

300 m, segundo PIANC (1997), as ondas de areia afetam diretamente a folga líquida sob a quilha 

(pé do piloto) e, em determinadas situações (como o Canal de Acesso à Área Portuária do 

Maranhão) a embarcação deste porte pode estar sobre até três cristas destas ondas.  
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Geralmente, um leito móvel exposto a ondas e correntes geralmente não é plano, em geral 

apresentando diferentes formas de ondas. Uma vez iniciado o transporte por arrastamento, com o 

crescimento progressivo da velocidade do escoamento (e da tensão de arrastamento no leito), o leito 

móvel passa a apresentar, em ordem seqüencial de acréscimo de energia, as seguintes 

conformações: rugas, dunas com rugas, dunas, transição, leito plano e antidunas, conforme Fredsoe 

& Deigaard (1992). 

Evidentemente, nas situações em que não esteja presente o leito plano, a rugosidade de forma 

é muito mais importante na resistência hidráulica oposta ao escoamento do que a rugosidade 

superficial. Assim, é muito importante poder estimar as características das conformações de fundo, 

pois para definir corretamente a curva que correlaciona a profundidade do escoamento com a vazão 

líquida é fundamental conhecer os coeficientes de resistência ao escoamento, conforme Fredsoe & 

Deigaard (1992). 

Ondas de areia são uma classe de conformação de fundo, composta predominantemente de 

sedimento não coesivo, em forma de onda dos sedimentos transportados, conforme pode ser visto 

na Figura 4, com detalhe para a formação de cristas (regiões claras) e cavados (regiões escuras). 

Trata-se de mega enrugamentos que se formam onde a água tem profundidade suficiente e o aporte 

de areia é abundante, com velocidades do escoamento relativamente fortes, geralmente 

desenvolvidas por correntes de maré. Porém outros fatores exercem influência, como, as ondas, as 

correntes residuais, o transporte de sedimento em suspensão, declividade do fundo e o transporte de 

sedimento do fundo, segundo Blondeaux et al. (2001). Estas formações têm comprimentos 

superiores a 10 m, podendo chegar a centenas de metros, e alturas acima de 0,75 m. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7

 

Figura 4 - Batimetria da Área IV do Canal de Acesso do Complexo Portuário do Maranhão, no 

período de junho de 2006 

 

  O perfil das ondas de areia é simétrico, a não ser que haja uma grande corrente residual, isto 

é uma corrente de maré com sentido preferencial de vazante ou enchente. A assimetria do perfil das 

ondas de areia está intimamente ligada à migração dessas. Essas ondas podem migrar no rumo da 
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propagação da corrente, podendo chegar a uma taxa típica de algumas dezenas de metros por ano, 

segundo Fenster et al. (1990).  

Poucas áreas do mundo apresentam os requisitos necessários para a formação de grandes 

campos de ondas de areia. Cite-se o caso do canal de Bisanseto (Japão), região próxima a Kobe, 

onde o desenvolvimento dessas ondas limita a profundidade do Canal em 13 m, segundo Katoh et 

al. (1998) e Knaapen et al. (2002). Durante o período de 1981 até 1983 foram dragados cerca de 2,2 

milhões de m3, mas em apenas 10 anos desenvolveram-se ao mesmo patamar de 1981.  

No Estreito de Messina (Itália), localizado entre a Sicília e a Calábria, estão assentadas no 

fundo do mar diversas tubulações e cabos, que não foram dimensionados considerando a sobrecarga 

de uma onda de areia, o que tem sido estudado pela Universidade de Catania, em Santoro et 

al.(2002). 

 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Embora a área tenha grande interesse nacional, trata-se de uma área pouco estudada. Abaixo 

são apontados alguns dos estudos desenvolvidos para o Canal de Acesso do Complexo Portuário do 

Maranhão. 

Hidrologia (1980) forneceu o primeiro estudo da propagação da maré no Canal de Acesso. 

Com o monitoramento do ponto JP-15 (nas proximidades da Área IV) durante o período de 

26/05/1980 a 28/06/1980. O estudo balizou as mudanças propostas pela Carta Náutica – 

Proximidades da Baía de São Marcos com a adoção de zoneamento de amplitude e fase da maré ao 

longo do Canal.  

Pereira (1993) propôs o primeiro modelo de circulação de correntes. Com a batimetria 

discretizada em elementos de 9800 m. Simulando três condições diferentes: a primeira 

considerando apenas a componente M2 de maré separada das demais componentes, a segunda com 

as componentes M2, K1, N2, S2 e K2 e a terceira com as componentes da segunda mais a ação de 

efeitos meteorológicos. Chegou à conclusão de que os efeitos meteorológicos influenciam muito 

pouco na hidrodinâmica da região e que ocorrem efeitos de ressonância na Baía de São Marcos.  

FCTH (1995) apresentou uma análise da implantação e manutenção do Canal de Acesso, 

descrevendo a evolução das isóbatas nas respectivas regiões de interesse, mapeando as cristas e 
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cavados, além de um modelo de circulação com maior resolução, tendo com a batimetria 

discretizada em elementos de 2800 metros. Esse modelo obteve, em comparação a maré observada 

em Itaqui, um erro médio de 21 cm na amplitude. 

FCTH (2005) acompanhou a dragagem de março de 2005 do Canal de Acesso e analisou 

alternativas de linhas de atuação quanto às operações de dragagem a partir do conhecimento 

adquirido. Estas informações subsidiaram tecnicamente a CVRD na tomada de decisão sobre o 

comportamento morfológico esperado dos fundos.    

Durante a execução da dragagem se mostrou mais produtivo a realização de uma dragagem 

mista. Dragando parte do tempo na longitudinal e parte do tempo na transversal. Isso se deve a 

manobrabilidade da draga, que com correntes próximas a estofa permite a dragagem na transversal 

(de alto rendimento). Conforme pode ser visualizado na Figura 8: 

 

Figura 8  - Trajeto percorrido pela Draga Macapá (Dragaport), durante a dragagem da Área IV do 

Canal de Acesso do Complexo Portuário de Ponta da Madeira (MA). 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O período analisado corresponde as sondagens de novembro de 1996 a maio de 2005, sem 

dragagens. 

O crescimento natural de cada área peculiar teve estabelecido três alinhamentos, na direção do 

Canal e iniciando-se ao sul, para o levantamento batimétrico longitudinal do Canal. 

Para a Área IV o alinhamento foi: linha 1, ponto inicial (E626503, N9799500); linha 2, ponto 

inicial (E626650, N9799500) e linha 3, ponto inicial (E626798, N 9799500). E o perfil longitudinal, 

para o respectivo período, do Canal pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 - Perfil Longitudinal na Área IV, para o meio do Canal (linha 2) no período de novembro 

de 1996 a março de 2003. 

 

Traçaram-se as curvas de isóbatas de - 24 metros, no período compreendido entre novembro 

de 1996 a agosto de 2001. O resultado pode ser observado na Figura 10. 
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Figura 10 - Evolução das curvas de isóbatas de - 24 metros, na Área IV. 

 

Aproximando-se da crista da terceira onda, do alinhamento da linha 3 da área IV, pode-se 

notar que a migração dessa onda oscilou cerca de 20 metros em quase 5 anos sem tendência 

definida, conforme pode ser visto na Figura 11. 

 
Figura 11 - Migração da terceira onda, no alinhamento 3, da Área IV. 
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Aproximando-se da crista da décima onda, do alinhamento da linha 3 da Área I, pode-se notar 

que a migração dessa onda oscilou quase 100 metros, no mesmo período, mas também não 

apresentou uma tendência definida, conforme pode ser visto na Figura 12. Entretanto, é muito clara 

a irregularidade da forma dessa onda quando comparada com a onda da Área IV. 

 
Figura 12 - Migração da décima onda, no alinhamento 1, da Área I. 

 

Modelo de Evolução do Fundo 
 

Para o desenvolvimento do modelo foi necessária a definição do plano médio das ondas de 

areia. Para a determinação das cristas e dos cavados, definiu-se que o plano médio corresponde à 

média da maior e menor cota observada na sondagem de novembro de 1996. A cota do plano médio 

é a de -27 metros (DHN – Marinha do Brasil) para a Área IV e foi adotado o mesmo para as outras 

Áreas. Com os perfis longitudinais de cada Área notou-se que essa hipótese é consistente, 

mostrando pequena divergência na Área I aonde foram omitidas algumas ondas que se encontram 

abaixo dessa cota, mas não as ondas de maior amplitude, que tem suas cristas em cotas superiores a 

-24 metros (DHN – Marinha do Brasil).  

A partir do plano definido, foram identificadas as cristas das ondas de areia nas quatro áreas. 

Ao todo são 17 cristas de ondas na Área IV, 30 cristas para a Área III, 3 cristas para a Área II e 4 

cristas para a Área I.  

Dessa forma foi extraído o ponto de profundidade mínima de cada uma das cristas para os 

levantamentos de novembro de 1996 até março de 2005, período em que ocorre o crescimento 

natural dessas ondas, já que não houve nenhuma dragagem.  
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Após a caracterização de cada onda, procedeu-se à caracterização de toda a área. Selecionou-

se de cada período a profundidade mínima encontrada, ou seja, a envoltória das respectivas ondas. 

A Figura 13 mostra a envoltória encontrada para cada Área IV, bem como o número da onda 

responsável pelo ponto. 

 

 
Figura 13 - Gráfico de evolução da crista para a envoltória da Área IV. 

 

A onda de areia que define a envoltória da Área IV é a onda 11, com exceção ao período de 

novembro de 1996 e abril de 1997, aonde a onda 12 tem o ponto mínimo. Já para a Área III temos 

que a onda de areia que definiu a envoltória foi a onda 19.  

A elaboração do modelo consistiu na adaptação dos pontos da envoltória a uma equação de 

melhor ajuste. O ajuste se deu através do programa de regressão não linear Auto2fit (versão 3.0) 

que apresenta doze métodos de algoritmos diferentes e mais de 3000 equações em sua biblioteca. 

Dentre os algoritmos podem ser citados o Método Simplex, o Algoritmo Genético, a Evolução 

Diferencial e o Quasi-Newton. O que apresentou melhor correlação foi o algoritmo de Quasi-

Newton. Para o ajuste da previsão do modelo foi necessário utilizar a cota da situação assintótica de 

equilíbrio natural, que na sondagem batimétrica inicial (fevereiro de 1986) é de -17,7 metros de 

profundidade para a região da Área IV, nas proximidades da onda 11. Através de análise de 

sensibilidade do período de ocorrência para a situação assintótica foi possível definir o período de 

95 anos para a ocorrência dessa cota.  

O mesmo valor serviu de referência para as demais Áreas devido à pouca densidade de pontos 

da sondagem inicial (fevereiro de 1986). Abaixo é apresentada a equação 1, para os pontos da 

envoltória da Área IV. 
ttY 4321 αααα ⋅++=                                                                                          (1) 
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Sendo:  Y:  cota em metros;  

         t:  tempo em dias; 

 

Os valores de α, seguem na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores de α para a Área IV. 

α1 -21,970964384471 
α2 0,000123165527570681 
α3 -1,52140886349529 
α4 0,99590196047058 

 

O modelo teve r2 (coeficiente de determinação) igual 0,945, sendo a comparação dos valores 

previstos em relação aos valores observados vistos na Figura 14.  

 
Figura 14 - Gráfico do modelo proposto para a Área IV.   

 

Validação do modelo de evolução 
 

A validação do modelo foi realizada a partir da dragagem de 2005 e da sondagem realizada 

em junho de 2006. A operação do modelo necessita apenas da cota de mínima profundidade 

encontrada na sondagem da pós-dragagem de março de 2005, dentro da área limitada pelo canal. 

Portanto para a Área IV temos que a batimetria pós-dragagem de julho de 2005 forneceu 

profundidade de -21.4 m (DHN) e a batimetria de junho de 2006 apresenta profundidade de -21,0 m 

(DHN), o modelo estima uma profundidade de -21,35 m (DHN), erro de 1,7 %. 

 

Análise da criticidade 
 

Para a melhor análise das ondas críticas (que tendem sempre a apresentar as menores 

profundidades) foram identificados e classificados para cada período de batimetria as ondas críticas. 
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Adotando um peso para cada posição, a somatória definiu a classificação geral para todos os 

períodos da evolução natural. Conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação Resumo da Área IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A determinação das ondas críticas para cada Área pode ser instrumento de tomada de decisão 

na operação portuária, propiciando redução da área sondada para definir a necessidade de nova 

dragagem. 

A reduzida migração dessas ondas, principalmente nas Áreas III e IV, provavelmente é 

resultado da simetria alternativa nas correntes de maré nas respectivas regiões. 

Para os próximos levantamentos batimétricos, o controle dessa região poderia ser realizado 

apenas no entorno das regiões mais críticas, sendo na Área IV a região das ondas 11 e 12.  

O modelo de evolução do fundo se mostrou com erros inferiores a 5% da profundidade 

observada, em todas as Áreas, mostrando-se uma ferramenta simples e importante para a previsão 

da necessidade de dragagens futuras.  

A evolução das isóbatas na Área IV mostra que as formações de ondas de areia não 

evidenciam significativa mudança de posição com o tempo. Em compensação, a Área I apresenta 

conformações de fundo com irregularidade de forma de onda, evidenciando que existe uma maior 

migração destas. O modelo de transporte de sedimentos indicou pequeno transporte resultante na 

Área IV, III e II, o que explicaria a reduzida migração dessas ondas quando comparadas com a Área 

I. 

Criticidade Onda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11 
12 
7 
4 
13 
8 
15 
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A evolução dessas ondas aponta taxas de crescimento máximas de 1,3 metro/ano, observada 

na Área III. O modelo de evolução de fundo considerou que a sondagem batimétrica inicial, de 

pobre resolução espacial, teria um período de retorno de 95 anos. Para a Área II, região de menor 

preocupação, foi identificada uma tendência de estabilização na cota -22,5 metros (DHN – Marinha 

do Brasil) ao longo do período de evolução natural.  

Quando o Canal encontra-se com profundidades inferiores a - 24 metros (DHN – Marinha do 

Brasil), os navios de maiores calados têm que reduzir a sua velocidade, ou utilizarem o Canal 

somente em janelas de marés, ou terem que usar as Áreas de Espera.  

 

 5 – CONCLUSÕES 

 

Os estudos das ondas de areia são de interesse para a redução de custos da dragagem e de 

sondagens batimétricas em canais aquaviários sujeitos a este fenômeno.   

Poucas localidades do mundo apresentam as condições necessárias para a formação de 

grandes campos de ondas de areia como a região do Canal de Acesso do Complexo Portuário do 

Maranhão, com fortes correntes de maré, sedimento não coesivo e profundidade suficiente. 

Atualmente existe pouca literatura que aborda a formação de ondas de areia. As expressões 

disponíveis na literatura não se adaptaram às ondas encontradas no Canal de Acesso. 

Com a utilização do modelo de evolução de fundo torna-se mais simples o planejamento de 

sondagens batimétricas e dragagens de manutenção do Canal, além da melhor percepção das ondas 

realmente críticas, que devem servir como referência dessas Áreas. Tendo em vista o previsto 

incremento do porte médio de navios VLOC e ULOC nos próximos cinco anos em demanda da 

Área Portuária do Maranhão, bem como o histórico de periodicidade de dragagens de manutenção 

nas Áreas IV, III, II e I, pode-se estimar, na prática, em 10 anos o intervalo máximo entre 

dragagens. 

Cada Área apresenta características independentes, sendo em ordem crescente de preocupação 

a Área II, Área I, Área IV e Área III. A Área I é a que apresenta maior migração de onda. A Área II 

mostra-se estabilizada com profundidade de -22,5 metros (DHN – Marinha do Brasil). A Área III é 

a mais longa de todas e a que pede maior atenção, tendo como onda crítica a onda 19. A Área IV, 

sendo localizada logo no início do Canal, embora seja menor do que a Área III, também necessita 

de uma atenção especial, tendo como onda crítica a onda 11.  
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