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RESUMO: Os processos de dinâmica costeira, tais como erosão, transporte e deposição de 
sedimentos, podem ser estudados através de imagens de satélite de resoluções espaciais 
moderadas. Neste sentido, o mapeamento das feições submersas, a partir de imagens de 
satélite, vem se tornando, cada dia mais, um importante aliado neste conhecimento, sobretudo 
por se tratar de um método barato e eficaz, para mapeamentos preliminares e norteadores 
para estudos futuros, permitindo a identificação, classificação e interpretação das formas de 
fundo e bancos de areia e sedimentos em estuários rasos. Essas feições submersas em águas 
rasas, apresentam formas variam constantemente, e podem representar áreas de risco as 
embarcações, sendo necessário avaliações batimétricas constantes. Os levantamentos 
hidrodinâmicos usuais, além de lentos e onerosos, dificilmente cobrem águas mais rasas, 
sendo a estimativa da batimetria através da interpretação de dados de satélite uma alternativa 
de baixo custo, de onde também podem ser obtidos dados sobre dinâmica sedimentar. Neste 
sentido, técnicas de processamento digital de imagens diversas foram ser empregadas a 
imagens Sentinel-2 com a finalidade delinear e realçar feições da submersas na região do 
Porto do Pecém, localizado em São Gonçalo do Amarante (CE), distando aproximadamente 60 
km de Fortaleza, possuindo excelente localização geográfica, próximo às rotas marítimas para 
o hemisfério norte. Trata-se de um porto offshore, com cerca de 18 metros de calado, 
artificialmente abrigado, contando um quebra-mar na forma de "L", cuja finalidade foi de criar 
uma baía artificial de águas calmas, onde estão situados os píeres de atracação, que distam 
cerca 1,5km da costa, cujo acesso se dá por pontes. Entre as técnicas de processamento 
digital empregadas, que produziram bons resultados na obtenção de informações sobre as 
feições submersas podem ser citadas o emprego de diferentes composições coloridas nos 
sistemas RGB (red-green-blue) e IHS (intensity-hue-saturation), composições híbridas, realces 
de contrates através da manipulação dos histogramas das imagens, métodos de razões de 
bandas, tais como a aplicação do MNDWI (Índice de Diferença Normalizada da Água 
Modificado) e aplicações de filtragens direcionais. As imagens Sentinel-2 foram bastante 
eficientes em destacar as feições de interesse, facilitando a individualização das feições 
geomorfológicas costeiras e as feições morfodinâmicas submersas presentes na área de 
estudo. As técnicas de realce, filtragem e matemática de bandas empregadas, com destaque 
para a matemática de bandas do MNDWI, possibilitaram o mapeamento das feições 
submersas na região de estudo. Cabe ainda colocar que imagens Sentinel-2 são distribuídas 
gratuitamente pela Agência Espacial Européia (ESA), tornando este tipo de estudo uma 
alternativa muito acessível para pesquisa.    
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